ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ

NIK.

Ε .

Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
VIDEO CLUB
ΛΕΙΒΑΔΙ - ΠΟΤΑΜΟΣ
ΤΗΛ.: 31720

MSW?
V ^ s E K p

ΕΤΟΣ 1°
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6
ΙΟΥΝΙΟΣ 1988

Ελπίδες για καλοκαίρι χωρίς ελλείψεις

Προσπάθειες για επάρκεια καυσίμων
Χ ^ τους ντόπιους είναι πια γνωντόπιους είναι πια γνα>— Ο ιιι. Ερχεται το καλοκαίρι και
πρέπει να προμηθευτούν βενζίνη για
τις... δύσκολες μέρες. Αποθηκεύουν
μπιτόνια κι έχουν τις μέρες της έλλειψης. Οι ξένοι όμως που έρχονται ανυποψίαστοι, τι κάνουν; Απλά
υπομονή. Ή βρίζουν. Γιατί για αρκετές μέρες κάθε χρόνο οι στρόφιγγες κλείνουν. Ή δίνουν ελάχιστη
για να 'χει για όλους. Και το άγχος
βέβαια υπάρχει. Φτάνει, ή δε φτάνει να πάνε όπου θέλουν με τ' αυτοκίνητα;
Το πρόβλημα είναι συναφές με
τους αποθηκευτικούς χώρους που
υπάρχουν και την αύξηση της κατανάλωσης, που παρατηρείται τους
w-ρινούς μήνες. Αυτή τη στιγμή
° π Ρατήρια εξυπηρετούν το νησί.
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ένα στον Ποταμό της Β.Ρ.
Η πώληση βενζίνης δεν είναι πάντως τίποτ' άλλο από μια εμπορική δραστηριότητα, και σαν όλες τις ανάλογες
για να συνεχιστεί απαιτεί ν' αφήνει
κάποιο κέρδος. Καλύπτεται όμως ο
επιχειρηματίας με το κέρδος αυτής
της στιγμής; Ό λ ο ς ο κόσμος «τα
βάζει» με τον πρατηριούχο όταν υπάρχει έλλειψη. Και δίκαια από
μια μεριά γιατί αυτόν ξέρει. Δεν
είναι εις θέσιν κι ούτε ενδιαφέρεται
για το τι γίνεται στη διακίνηση
του προϊόντος. Τα «Κ» όμως θέλησαν να δώσουν μια σύντομη και
εις βάθος διερεύνηση του προβλήματος. Ακούγοντας πολλές φορές
τη φράση «αν δεν βγαίνουν ας
κλείσουν» θελήσαμε να δούμε μέχρι ποίου σημείου ευθύνονται οι
πρατηριούχοι.
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χαμηλό για επιχείρηση που απαια
τεί
τέτοια7 ι κεφάλαια.
Στις που
εταιρείες,
χαμηλό
επιχείρηση
απαιαπότέτοια
την άλλη
δε συμφέρει
να τροτεί
κεφάλαια.
Στις εταιρείες
από
φοδοτούν
την άλλη
μικράδεπρατήρια.
συμφέρει (Η
να Shell
τρο
το 1981 είχε ζητήσει να κλείσει το
πρατήριο στο Αειβάδι).
Δύση; Δε φαίνεται πολύ κοντά.
Κατ' αρχήν καλό θα ήταν να επεξέτειναν το σύστημα μεταφοράς με
πλοίο που θα διαθέτει βυτίο (κάτι
τέτοιο έχει μόνο η SOSCO).
Δεύτερον θα πρέπει ν' αυξηθούν
τα μεικτά ποσοστά κέρδους των επιχειρηματιών. (Κάτι που ήδη έγινε μετά την απεργία τους).
Τρίτον, είναι η εγκατ(γ:αση μεγάλων αποθηκών διακίνησης των
προϊόντων σε καίρια σημεία της
χώρας, ώστε να μην δυσκολεύεται
η διακίνηση από καιρό κ.λπ. (Στο
τέλος του 1987 εξαγγέλθηκε από
την κυβέρνηση η δημιουργία τέτοιου κέντρου διανομής στη Νότια
Πελοπόννησο, είναι άγνωστο όμως
πότε 0' αρχίσει να γίνεται).
Στο ερώτημα λοιπόν ποιός φταίει, η απάντηση είναι σύνθετη. Οι
εταιρείες δεν ενδιαφέρονται, το
κ ^ ο ς δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης, αλλά με την πολιτική του δεν
διευκόλυνε μέχρι στιγμής την κατάσταση, οι πρατηριούχοι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
Ως ότου λοιπόν δούμε φως και σ'
αυτή την κατεύθυνση συνεχίσετε
να κρατάτε μπιτόνια καλού κακού.
Σύμφωνα όμως με τις προοπτικές
φέτος δε θα πρέπει να μείνουμε,
τουλάχιστον τελείως. Οι ελλείψεις
όμως δε θα λείψουν...!

Κατ* αρχήν αυτή τη στιγμή η
επιδότηση μεταφοράς των 1.200
δρχ. ανά τόνο είναι ασύμφορη μια
και στοιχίζει πολύ περισσότερο.
Η ΕΚΔΟΣΗ Μ Α Σ
Το να μεταφέρεται η βενζίνη με
βαρέλια δημιουργεί πρόσθετο κόΤο να ξεκινήσει κανείς μια
στος κι απαιτεί πολλά εργατικά
ρηματίες. Γιατί να δεσμεύσουν τέεκδοτική προσπάθεια σ ' έ ν α χέρια. Η λύση είναι το ferry boat.
να
τοιο ποσό, το οποίο τις περισσότελαό με το χαμηλότερο ποσοΌμως το μικρό F/B μπορεί να μερες φορές δεν έχουν, όταν θα τους
στό διαβάσματος στην Ευρώταφέρει μόνο 8.000 λίτρα στο τααποδώσει μόνο 5%, όσο το κέρδος
πη, δεν είναι φρόνιμο. Τ ο να
ξίδι με κόστος τις 25 χιλ. δρχ. Ό του προϊόντος; Στην Τράπεζα θα
πως λένε είναι απόλυτα απαγορευκάνει το ίδιο σ ' ένα νησί μ '
κέρδιζαν το 4πλάσιο. Βέβαια δε
τικό. Τ ο μεγάλο F/B, μπορεί να
λένε ν* αυξηθεί η τιμή του προϊόν-,
ελάχιστο πληθυσμό που παρά
λύσει το πρόβλημα αλλά πάλι θα
τος, αλλά το μεικτό κέρδος είναι
ταύτα διαθέτει ή δ η κάποια
πρέπει να φέρει πλήρη φορτία για
(αρκετά) έντυπα, ίσως να 'ναι
τελείως άστοχο. Μ έ σ α σ' αυτές τις συνθήκες γεννήθηκαν
τα «Κυθηραϊκά» και μετά από
στα πέρυσι κόπηκε κι αυτη τ π ε ν ι
έξη μήνες το αποτέλεσμα είχρή κρατική επιχορήγηση. (Βέβαια
ναι ιδαίτερα
ενθαρρυντικό.
1 1 συμπατριώτες με διορατικότ
συνεχίζουν να επιχορηγούνται αΜεγάλος αριθμός συμπατριο)τητα, μεράκι κι αγάπη στη θάλασπίθανοι θίασοι που ταλαιπωρούν
τών, εδώ και στο εξωτερικό
σα, ίδρυσαν το Ναυτικό Ό μ ι λ ο
την επαρχία, δραστηριότητες όμως
μας ενθάρρυνε. Ά ξ ι ο ι συνερΚυθήρων. Πρωταγωνιστής στην
γάτες προστέθηκαν σ ' αυτούς
προσπάθεια αυτή ήταν ο κ. Μαν.
που ξεκίνησαν κι εξαίρετες
Ααπόντες για τον οποίο έχουμε
κριτικές τρίτων φέρνουν την
γράψει αλλού.
Στα χρόνια που πέρασαν ο ΝΟΚ
εφημερίδα μας από τις καλλίέχει επιδείξει ένα αξιόλογο έργο.
τερες του επαρχιακού τύπου.
Δράστηριοποΐίόντας δύο μόνο τμήΜε ποικιλία θεμάτων, καΣτο κενό έπεσε προσπάθεια
ματά του, το κολυμβητικό και ro
λ ή εμφάνιση και ζωντανή πασυλλογής
υπογραφών
κάτω
Ιστιοπλοϊκό κατάφερε να κάνει
από κείμενο στο οποίο οι υπορουσίαση, προσφέρουμε στους
τους Κυθηρίους νέους ν' αγαπήγράφοντες πρόεδροι κοινοτήτων
Κυθηρίους και Αντικυθηρίους
σουν τη θάλασσα. Όμως η προσθα βεβαίωναν ότι αυτοί είναι
μια «άλλη» ενημέρωση, όπως
φορά του ΝΟΚ δεν ήταν μόνον
υπέρ του επάρχου Κυθήρων και
υποσχεθήκαμε στο πρώτο μας
αυτή. Κάπου αλλού προσέφερε πεόχι εναντίον όπως έγραψε η συφύλλο. Μ ε μαχητική αρθρορισσότερα. Δε μια εποχή που πολνάδελφος «Κυθηραϊκή
Ιδέα»
(Πρόσφατα
γράφτηκε
ότι
ιδρύγραφία, αλλά χωρίς εμπάθεια
λοί νέοι χάνουν το δρόμο στρεφόσαν του ΝΟΚ δεν κρίνονται άξιες
στο προηγούμενο φ ύ λ λ ο τ η ς .
θηκε κι ένας παρόμοιος Σύλλογος
και άγονες
αντιπαραθέσεις
μενοι σε δραστηριότητες που δεν
επιχορηγήσεως).
Έ τ σ ι απεφεύχθη να βγουν στην
στο Σύδνεϋ για την Αγ. Πελαγία,
οδηγούν στο καλό, ο ΝΟΚ έστρεδίνουμε τη δική μας μ ά χ η για
Ο κ. Στάθης τόνιζε στην έκκληεπιφάνεια νέες διχαστικές ενέραπό δύο συμπατριώτες μας εκεί, δυψε την προσοχή τους στο ναυτατην ανάπτυξη των νησιών μας
σή του, ότι αν εγράφοντο μέλη όσο
γειες, τις οποίες η εφημερίδα
στυχώς όμως καμιά επίσημη πληθλητισμό δίνοντας μια σωστή διέμ' ένα και μοναδικό στήριγμα.
το δυνατόν περισσότεροι συμπαροφόρηση για το θέμα αυτό δεν
ξοδο στην ορμή και τη ζωτικότηΤ η βοήθεια των αναγνωστών
Η συνέχεια στη σελ.
τριώτες τότε θα μπορούσε ν' ανα'^άρχει μέχρι στιγμής).
τά τους.
μας. Και μεγαλύτερη απόδειξη
κουφιστεί σημαντικά ο Όμιλος
Δυστυχώς όμως πρέπει να πούμε
της επιτυχίας μας είναι η συαπό τα έξοδα και να μεταφέρει με
και μερικές πικρές αλήθειες. Πρόσνε
·ΙΜ····Μ··ΜΜ·······Μ·····ΜΜ··ΝΙ·Μ····
Χ ή ς μίμηση. Και γ ι ' αυτό
άνεση τα παιδιά στον τόπο άθληφατα, ο νέος πρόεδρος του ΝΟΚ
σης.
Εξ
άλλου
το
ποσό
των
1.000
τώρα με τ η συναίσθηση της
κ. Δημ. Στάθης, έκανε έκκληση
δρχ. το χρόνο δεν είναι σημαντικό
ευθύνης, εκτός από το ευχαριστους συμπατριώτες μας να συνγια τους πιο πολλούς συμπατριώστώ στον κάθε αναγνώστη
δράμουν το ΝΟΚ ν' ανασυγκροτήτες.
σει τα τμήματά του και να λειτουρμας του δίνουμε και το λόγο
Εκτός των παραπάνω, άλυτο παγήσει
σωστά
όσα
ήδη
ήταν
εν
εμας, ότι θα συνεχίσουμε για
ραμένει το πρόβλημα των εγκατανεργεία. Μερικά τμήματα (θαλάσνα υλοποιήσουμε όσα υποσχεστάσεων με αποτέλεσμα η περιουσιου σκι, ιπταμένου θαλάσσιου
θήκαμε στο λαό των νησιών
σία του Ομίλου να μην έχει χώρο
σκι, κωπηλασίας, υποβρυχίου δραμας. Με πίστη στις αξίες που
να στεγαστεί. Ίσως η εγχώρια πεστηριότητας, ταχυπλόων, βόλεϋ,
μας δίδαξαν οι πατέρες μας
ριουσία να μπορούσε να διαθέσει
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4126831 - 9524196
ποδηλασίας κ.λπ.) δε λειτούργησαν
;
και με τον ενθουσιασμό που
κάποιο χώρο για το σκοπό αυτό.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Β
ποτέ. Και τα δύο που λειτουργούν
Η επιμονή μας στο θέμα της ενίπροσφέρουν οι «νέοι» κάθε ηκατ' ουσίαν υπολειτουργούν αφού
σχυσης του ΝΟΚ είναι γιατί με
λικίας.
ο όμιλος δε διαθέτει ούτε τα στοιτον αθλητισμό προτρέπονται οι
χειώδη για τις ανάγκες του. Μάλι-
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Και πάλι ο
... έπαρχος
σε δράση!
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ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Στο προσκήνιο αυτή τη φορά είναι ένας Τσιριγωτόγαμπρος. Ο Γιώργος Κωστούλας
σύζυγος της Νότας το γένος
Βασ. Παυλάκη από τα Φράτσια, ανέλαβε πρόσφατα Γεν.
Διευθυντής στην εταιρεία ΕΤΒΑ LEASING, μια νέα εταιρεία που ίδρυσε η ΕΤΒΑ για
να προωθήσει την ιδέα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης και
στην Ελλάδα.
Στο Νίκο Ψάλτη
Γεννήθηκες στα Μητάτα το
1929 και 17 ετών ξεκίνησες μακρυά από τον τόπο σου και τους
φίλους σου να βρεις την επιτυχία
μετανάστης στο τόπο αυτό. Με
μοναδικά εφόδια την τιμιότητα κι
εργατικότητα πέρασες πολλές θυσίες αλλά κατώρθωσες να πετύχεις παντού. Επαγγελματικά και
κοινωνικά. Χωρίς να ξεχάσεις
τον τόπο που ξεκίνησες, πάντα
πρόθυμος να βοηθήσεις, δημιούργησες μια εκλεκτή οικογένεια για
την οποία ήσουν περήφανος.
Τώρα όλοι με σφιγμένη καρδιά
και δάκρυα στα μάτια σε θρηνούν. Αγαπητέ Νίκο υπήρξες
στοργικός σύζυγος, εξαίρετος πατέρας κι αδελφός.

Ο κ. Κωστοϋλας, που αγαπά
ιδιαίτερα το Τσιρίγο και τα
Φράτσια, ήταν μέχρι τώρα
Διευθυντής χορηγήσεων στην
Αραθοελληνική Τράπεζα.

Στο Νίκο Ψάλτη
Στην οικογένειά σου ήσουν καλός
στο ύψος και στην όψη
κανείς στον κόσμο δεν μπορεί
το θάνατο να κόψει.
Έτσι το ήθελ' ο Θεός
που θρίσκετ' εκεί πάνω
κι έφυγες και μας άφησες
σαν καλαμιά στον κάμπο.
Αν οι μέρες σβήσουν
κι αδιάκοπ' ο καιρός διαβαίνει
εσένα όμως η ψυχή
πάντα μαζί μας μένει.
Π. Φυρός (Chatswood)

'(ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ» I. Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Αιώνια η μνήμη σου και νάναι
ελαφρό το χώμα που σε σκεπάζει.
Τα δάκρυά μας να γίνουν βρυσούλες όπως αυτές στα ωραία
Μητάτα, για να σε δροσίζουν. Θα
είσαι πάντα στη σκέψη μας και
στην καρδιά μας.
Χρίστος Φυρός
NIK. ΨΑΛΤΗΣ
Για το θάνατο του αγαπητού
Νικ. Ψάλτη από τα Μητάτα, απευθύνουμε προς τη σύζυγό του Φωτεινή, τα παιδιά του Παναγιώτη, Ελένη και Δημήτρη και όλους τους
συγγενείς του θερμά συλλυπητήρια.
Μαρίκα & Γιώργος Βλαντής,
Gosford.
ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ
ΤΙΜΗ ΦΥΑΑΟΥ ΔΡΧ. 100
ΕΔΡΑ: ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ
ΓΡΑΦ. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΝΑΡΗ 48, ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Τ.Κ. 174.55, ΤΗΔ. 9827436
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
EMM. Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΙΔΙΩΤΩΝ
ΔΡΧ.
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΠΔΔ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
ΗΠΑ Κ.Λ.Π.:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αν θέλετε ένα πνευματικό σύντροφο για να σας ξεκουράσει, να
ζωντανέψει στους μεγαλύτερους
τα νεανικά τους χρόνια και στους
νεώτερους να γνωρίσει τα έθιμα
και τις παραδόσεις των πατέρων
τους, διαβάστε τα «Λαογραφικά γλωσσικά» του Ι.Π. Κασιμάτη.
Αν θέλετε να γνωρίσετε του
παππού και του προπάππου σας
τις κουβέντες, τα τραγούδια, τα
γνωμικά, τις παροιμίες και τις ευχές, όπως τα έλεγαν στην εποχή
τους, διαβάστε τα βραβευμένα
από την Επιστημονική Εταιρεία
Αθηνών «Κυθηραϊκά, λαογραφικά γλωσσικά» του δασκάλου Ι.Π.
Κασιμάτη, σε έκδοση και επιμέλεια του υιού του Παν. I. Κασιμάτη αντ/ρχου ε.α. καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
Πωλείται στο βιβλιοπωλείο
του I. Σιδέρη (Σταδίου 44α) και
στα Γραφεία του Τριφυλείου Ιδρύματος
Αθηνών,
Θεμιστοκλέους 5.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ά. Η Αικ. Γ. Κατσανεβάκη γέννησε
στην Αθήνα κοριτσάκι.
Η Αεσποιν. I. Κατσανεβάκη γέννησε επίσης κοριτσάκι στην Αθήνα.
•α. Η Αικ. Κ. Καλλίγερου, σύζυγος
του δικηγόρου Κώστα Καλλίγερου,
γέννησε στην Αθήνα κοριτσάκι.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν.
ΑΦΙΞΕΙΣ:
- Έφτασε από τη Χιλή ο κ. Ανδρέας Γαλανάκης. Του ευχόμεθα
καλή διαμονή.
- Ήρθε για παραμονή ενός
χρόνου περίπου στην Ελλάδα, ο κ.
Μαν.
Καλλίγερος
(Αγριμάνης),
από τα Φατσαδικα, που ζει μόνιμα
στο BRISBAINE.
- Επίσης από το BRISBANE
ήρθε ο κ. Νικ. Σκλάβος, από τα
Γουδιάνικα.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Έφυγαν για την Αυστραλία
(BRISBANE) ο κ. Μαρίνος και η
κυρία Χρυσούλα Κατσανέβα, από τ'
Αντικύθηρα.
ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Πέθανε σε ηλικία 72 ετών στο
Μαρούσι, ο Ιωάννης Κόκκινος. Εψάλη εις το Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και ετάφη στο Νεκροταφείο
Αμαρουσίου.
• Σε ηλικία 94 χρόνων πέθανε
σοτν Αγ. Ηλία η Map. Τζάννε.
• Στα Φράτσια πέθανε η Καλ. Πετροχείλου.
• Στα 101 χρόνια άφησε τη ζωή ο
Κ. Τρίφυλλης (Kerry Trefillys)
από τα Τριφυλλιάνικ,α. Πέθανε
στην Αυστραλία όπου είχε μεταναστεύσει το 1909. Είχε γεννηθεί στα
Τριφυλλιάνικα την 1η Ιανουαρίου1887!
Με τη συμπλήρωση έτους από
το θάνατο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου και πατέρα Ευάγγ. Μεγαλοοικονόμου, τελέσαμε μνημόσυνο
εις το Ναό Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης και διαθέσαμε το ποσό των
100.000 δρχ. εις το Ναό Σωτήρος,
Κάτω Αειβαδίου Κυθήρων για τις
ανάγκες της εκκλησίας.
Η σύζυγος Θεοφανώ. Τα παδιά
Εμμανουήλ - Αντώνιος.
Νέα της I. Μητροπόλεως Κυθήρων
Ο Σεθασμιώτατος Μητροπολίτης
κ.κ. Ιάκωβος την Τρίτη 10 Μαίου,
προέστη της κηδείας της Καλλιόπης Πετροχείλου στην Παναγία Ελεούσα των Φρατσίων.
Στις 11 Μαΐου ετέλεσε εσπερινό
και εκήρυξε στον Οσ. Θεόδωρο.
Τη 12η Μαΐου ετέλεσε τη θεία Λειτουργία και προέστη της Ιεράς Λιτανείας της Αγίας Κάρας του Οσίου Θεοδώρου.
Την ίδια μέρα ετέλεσε τον αγιασμό εις τα εγκαίνια του Αεροδρομίου κι εν συνεχεία προέστη της
κηδείας της Map. Τζάννε στον Αγ.
Ηλία.
Για το φιλόπτωχο ταμείο της
Μητροπόλεως, πρόσφεραν α) Ο
Μητροπολίτης δρχ. 25.000 και η
οικογένεια Αλεξ. Μαρσέλου, στη
μνήμη Αρη Τσιτσίλα 10.000 και ο
κ. και η κ.
Σιγάλα στη μνήμη
Άρη Τσιτσίλα, 5.000 δρχ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Λ .
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ΠΕΡΙ... ΥΓΕΙΑΣ
της Ηρώς Κασιμάτη
καιρός περνάει γρήγορα, είπε μια μέρα ο Κώστας στις
δυο γυναίκες. Ώσπου να γυρίσεις
να δεις, θα 'ναι καλοκαίρι. Μια
και μπορούμε να μείνουμε κι άλλο,
λέμε με τη γυναίκα μου να κάνουμε
κι ένα μήνα καλοκαιρινές διακοπές. Τα θαλασσινά μπάνια θα μας
ωφελήσουν, προπάντων τα παιδιά,
θα τα σκληραγωγήσουν και θα τα
κάνουν ν' αγαπήσουν περισσότερο
το νησί.
- Θα πρέπει βέβαια να μείνετε
αυτόν τον ένα μήνα σε κάποιο μέρος που να 'χει κοντά θάλασσα,
του υπέδειξε η Γεωργία.
- Ναι, φυσικά. Και το σκέφτηκα
ακριβώς επειδή έχω κάποιους συγγενείς, που μου παραχωρούν ένα
σπίτι στο Καψάλι. Ωραίο μέρος
είναι, γραφικό, θάλασσα έχει. Θα
είναι μια καλή ευκαιρία, ιδανική
περίπτωση για θαλασσινά μπάνια
και για να χαρούν τα παιδιά τη
φύση.
- Αυτό το τελευταίο εξαρτάται,
είπε η Σταυρούλα.
- Γιατί, δεν είναι καλή η θάλασσα, δεν είναι μήπως καθαρή, δεν
είναι κατάλληλη για τα παιδιά;
- Το νερό ωραίο είναι, και καθαρό, αλλά από τότε που έκλεισαν

Ο

AUS $ 30
US $ 25

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Γ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 57-ΤΗΛ. 92.14.348

- Κ α λ ά τα κ α ν ό ν ι σ ε ς κυρ Κώστα
με τ ο ν ε ρ ό . Έ ξ ω απ' α υ τ ό ό μ ω ς
γίνεται;

- Δηλαδή;
- Τα αποχωρητήρια δεν τα 'κλεισαν μόνο μέχρι να τα επισκευάσουν και να τους κάνουν βόθρους·
Αργότερα τα γκρέμισαν τελείως
και δυστυχώς δεν έφιαξαν καινούρια, για να τ' αντικαταστήσουν.
- Μήπως δε χρειάζονται;
- Πώς σου πέρασε τέτοια ιδέα
κυρ Κώστα; Λες να έπαψε ξαφνικά
ο κόσμος να έχει τέτοιες ανάγκες;
- Δεν είπα βέβαια τέτοιο πράγμα
αλλά μπορεί να έχει αλλού τουαλέττες.
- Αν εννοείς στα σπίτια, ναι έχουν... Τι γίνεται όμως με όσους
δεν είναι στο σπίτι και προπαντός
με τους ξένους, που έρχονται και
περνάνε όλον τον καιρό τους δίπλα
στη θάλασσα; Αν ρίξεις μια ματιά
θα φρίξεις· κινδυνεύεις συνεχώς να
πατήσεις ή να καθήσεις πάνω σε
ακαθαρσίες. Παντού βρωμάει, ιδίως
στις απομεριές. Χώρια που νομίζεις
πως έχει χιονίσει σ' όλη την παραλία και στα βράχια, χαρτιά υγείας,
σερβιέττες υγείας και όλα τα... υγείας, που μόνο υγεία δε φέρνουν..·

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η τοπική ορχήστρα των Κυθήρων ευχαριστεί θερμά την Ελληνική
Κοινότητα Brisbane που με πρωτοβουλία των κ.κ. Γ. Σάμιου και Μηνά
Ζερεμέ συνέβαλαν ουσιαστικά για τη μετάβασή μας στην Αυστραλία·
Επίσης σ' αυτούς που μας φιλοξένησαν ένα ολόκληρο μήνα στα σπίτια
τους στο Brisbane κ.κ. Γ. Σάμιο, Τζ. Κόμηνο, Πητ Σκλάβο, Κ. Αθούση
και Γιάννη Βέζο. Στο Σύδνεϋ τους κ.κ. Θ. Φατσέα, Π. Κασιμάτη, Μαν.
Γερ. Κασιμάτη, Μην. Ραΐση, Μαν. Τραβασσάρο καθώς και τον πρόεδρο
κ. Κρίθαρη και το Συμβούλιο της Κυθηραϊκής Αδελφότητος. Επίσης
ευχαριστούμε τις οικογένειες που με τα θαυμάσια μπάρμπεκιου μας χάρισαν ωραίες και αξέχαστες Τσιριγώτικες στιγμές καθώς και όλους που με
την παρουσία τους τίμησαν εμάς και το Τσιρίγο στις θαυμάσιες χοροεσπερίδες τους.
Η ορχήστρα «Κυθέρεια Αφροδίτη»
* Επ' ευκαιρία να σημειώσουμε πως στο Brisbane τους κάλεσε η Ελληνική κοινότητα κι όχι η Κυθηραϊκή Αδελφότητα όπως γράψαμε στο προηγούμενο από λανθασμένη πληροφόρηση.
«Κ»

ΑΚΦΙΞΑΜ*

ΚΑΙ tAt ΡΫΟίΚΑΛΟΥΜ* ΚΑ ΔΗΤ<
ΤΗΚ Μ<ΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
t < ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ <ΙΑΗ ΑΑ^ΑΚ

" Myf ΤΛ „
ΜΑΤΙΚΑ n<T^OX<IA<>y - *ΚΙΑΑΑ
ΧΛ^Α ·

Ky*HI>AN

THA:

-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ
Χειρούργος Οδοντίατρος
Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 128 2ος όροφ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ
(Πλ. Δαβάκη δίπλα στην Εθνική Τράπεζα)
Ιατρός Οίκου Ναύτου. Τηλ. 9567.477
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τα δημόσια αποχωρητήρια...! Δεν
είχαν θόρθους και όλες οι ακαθαρσίες έπεφταν στη θάλασσα. Τώρα
τη λερώνουν με τις δικές τους ακαθαρσίες μόνο τα γιωτ που έρχονται
το καλοκαίρι.
- Ε... θα πηγαίνουμε για μπάνιο
σε μέρη που δεν έχει κόττερα.

ΓΡΗΓ.

B A A N T H

ΛΑΜΠΡΑΚΗ 63 •

ΠΕΙΡΑΙΕΠ

ΤΗΛΐ·0Ν0 : 4122-411

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

OLYMPIC
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Γ. ΑΦ0Ι ΑΕ

Δίπλα στη θάλασσα και κάτω απ1 τα δέντρα θα σας
φιλοξενήσουμε όμορφα και οικονομικά.

«CAMPING ΚΑΨΑΛΙ»
Ανοικτό 15 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου

ΠΛ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 6-8
4122596

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ. 0733-31580

Προβλήματα για το κάμπιγκ
Αίγες μέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του
Κάμπιγκ στο Καψάλι η κοινότητα

τουλάχιστον για πέντε χρόνια για
ν' αναβαθμίσει το κάμπιγκ και ν'
αποσθέσει τα έξοδά του.

Κυθήρων έλαβε έγγραφο της Νομαρχίας Πειραιά, στο οποίο ζητείται να παραδοθεί το κάμπιγκ στην
Επιτροπή Εγχωρίου Περουσίας.
Σχετικά με τη διένεξη Κοινότητας
- Επιτροπής είχαν ακουσθεί κατα
τον απολογισμό της δεύτερης. Η
κοινότητα δεν αρνείται στην επιτροπή την κυριότητα, ζητεί όμως
να έχει τη χρήση, όπως γινόταν
από το 1963 (που άρχισε η δενδροφύτευση).
Το κυριότερο πρόβλημα πάντως,
είναι ότι αρχίζει η σαιζόν και το
κάμπιγκ δεν έχει καν ετοιμαστεί.
Ακόμη δεν είναι γνωστό ποιός φορέας θα επιμεληθεί τη λειτουργία
του. Κι ως την ώρα η παραλία του
Καψαλιού άρχισε ήδη να δέχεται
τις πρώτες σκηνές για τις οποίες
φαίνεται δεν έχει ενοχληθεί κανείς!
ΐελευταία στιγμή μάθαμε πως η
Νομαρχία ανέστειλε για ένα χρόνο
την απόφασή της και θα συζητήσει
για το θέμα μετά το καλοκαίρι. Η
Κοινότητα είχε ζητήσει τη χρήση

Αφήστε τους
αγροφύλακες!
Μπορεί να έχει μειωθεί ο
πληθυσμός του νησιού, όμως ο
απομένων είναι κατά 6άσιν αγροτικός. Γι* αυτό το λόγο υπάρχουν κι οι τρεις αγροφύλακες στα Κύθηρα, για να εξυπηρετούν τον αγροτικό πληθυσμό.
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση όμως του κ. Επάρχου, οι
αγροφύλακες αυτοί υποχρεούνται να προσέρχονται ανά εθδομάδα και να εκτελούν χρέη
κλητήρος εις το επαρχείο. Δε
γνωρίζουμε αν η κίνηση της
τελευταίας αυτής υπηρεσίας
είναι τόση πολλή ώστε να
χρειάζεται και κλητήρας, αλλά
uv είναι, τότε η λύση με τους
αγροφύλακες δεν είναι η ενδε-

Το ερώτημα είναι γιατί δε συννενοήθηκαν όλα τα μέρη με τη βοήθεια της Νομαρχίας, ώστε να μη
φθάσουν στο παραπέντε; Κι ακόμη
γιατί δε συννενοούνται όλοι να
φτιάξουν κι άλλο κάμπιγκ ή να
βελτιώσουν το υπάρχον; Τόσες παραλίες έχει το νησί μας. Τα «Κ» θ'
ασχοληθούν σύντομα με το θέμα
παίρνοντας τις απόψεις όλων των
μερών.

Μετά 20 έτη
Έσμιξαν δάσκαλοι και μαθητές

ομογενειακά
χωριά

Στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Κυθηρίων συνάντηση των μαθητών 6ης
τάξης, έτους 1971-72, με τους τότε
καθηγητές του Γυμνασίου Κυθήρων.
Η ωραία ιδέα υλοποιήθηκε με
πρωτοβουλία των Γ. Κασιμάτη,

«Ομογενειακά χωριά» για εθνικές
τοπικές Ομάδες Ομογενών των
ΗΠΑ και του Καναδά αρχικά και
της Αυστραλίας και Δυτ. Γερμανίας αργότερα, θα κατασκευάζει
«με το κλειδί στο χέρι» η Κτηματική Τράπεζα μέσω της θυγατρικής
της «Κτηματική Επενδύσεων». Η
ιδέα των χωριών αυτών εντάσσεται
στην πολιτική της Τράπεζας για
ενίσχυση των ομογενών και των δεσμών τους με την πατρίδα. Έτσι η
κάθε ομάδα Ομογενών θα μπορεί
ν' αποκτήσει με χαμηλό κόστος (75
χιλ. το τετρ. μέτρο) κάποιο ακίνητο στην πατρίδα, σε δικό της χωριό. Ήδη ενδιαφέρθηκαν οι Ααρισινοί οι Μεσσήνιοι και οι Δωδεκανήσιοι. Την έκταση για το σκοπό
αυτό θα την παραχωρεί δωρεάν το
δημόσιο και το κόστος η Κτηματική Τράπεζα και οι αγοραστές με
συνάλλαγμα.

Αιάλεξη στο πνευματικό κέντρο
ι
Διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος των μυκήτων στη ζωή μας» έδωσε στις
18 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κυθηρίων, η μικροβιολόγος καθηγήτρια της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, κυρία Ουρανία Μαρσέλου
- Κιντή μετά από πρόσκληση του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, ο
οποίος με την ομιλία αυτή έκλεισε το χειμερινό κύκλο εκδηλώσεων.
Η ομιλήτρια με γλαφυρότητα και με απλά λόγια, εξήγησε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις μυκητιάσεις και τον τρόπο προφύλαξης απ' αυτές. Σημαντικός παράγοντας που μεταδίδει τέτοιου
είδους ασθένειες είναι μερικά οικόσιτα ζώα (κυρίως γάτες), τα οποία
είναι δυνατό να ασθενούν χωρίς να έχουν συμπτώματα που θα δημιουργούσαν υποψίες στους κατόχους.
Ά λ λ ο ς τρόπος μετάδοσης είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, όταν χρησιμοποιούνται από προσβεβλημένα άτομα, τα οποία δεν έχουν υποστεί
την κατάλληλη θεραπεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το καλοκαίρι
στις πλαζ μια κι η άμμος είναι κατάλληλος χώρος για μετάδοση
μυκήτων.
Μετά το τέλος της ομιλίας της κ. Μαρσέλου ακολούθησε σύντομη
εισήγηση της εντομολόγου κυρίας Αννας Σαμανίδου, η οποία εξήγησε
το ρόλο των κουνουπιών στη μετάδοση ασθενειών και την καταπολέμηση τους.

δειγμένη. Ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές μάλλον αλλού θα ήταν χρησιμότεροι. Εκτός τούτου σε καμιά υπηρεσία δεν παρατηρείται να
αποσπώνται σε άλλη ν υπάλληλοι της και να ασχολούνται με
άλλα καθήκοντα. Και να ήταν
βέβαια κάποια ειδική ανάγκη
ουδείς θα ενοχλείτο. Είναι όμως; Γι* αυτό μήπως είναι ανάγκη ν' ανακληθεί το ταχύτερο η απόφαση αυτή που θέλει
τους αγροφύλακες κλητήρες
στο Επαρχείο;

Ειδικές τιμές για τους Κυθηρίους συμπατριώτες μας
ΙΑΚ. Ν. Κ Α . Σ Ι Μ Α Τ Η Σ & ΥΙΟΙ Ο . Ε .

Αποτυχία

Στις 13 Μαίου 1988 έγιναν οι
εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών
κατά τις οποίες σημειώθηκε μεγάλη αποτυχία.
Στα σήματα πέρασαν 11 στους
14 εξεταζόμενους, στην πορεία πέρασαν 9 στους 18 κατά τις πρωινές
εξετάσεις και 4 στους 11 στις απογευματινές. Πολλοί από τους υποψηφίους έδιναν για δεύτερη φορά.
Στην επιτροπή μετείχε κλιμάκιο
του Υπουργείου Συγκοινωνιών με
επικεφαλής τους κ.κ. Παπαδόπουλο
και Καρθούνη.
Τα λεωφορεία πέρασαν τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο στο Λειβάδι, στις 12 Μαίου.

σημειωθεί ότι οι περισσότεροι καθηγητές ήταν τότε πρωτοδιόριστοι
στα Κύθηρα και ξεκινούσαν κι εκείνοι τον αγώνα της ζωής, τον οποίο οι μαθητές τους τότε δεν είχαν ακόμη συνειδητοποιήσει. Από
τους καθηγητές παραυρέθηκαν οι
Χ. Φραδέλου, Γ. Λεοντσίνης, Κ.

Δαμ. Κασιμάτη και Θ. Ποτήρη. Χαρακτηριστική η στιγμή της αναγνώρισης δασκάλων με μαθητές μετά *πό 20 σχεδόν χρόνια. Αξίζει να

ΓΑΜΟΙ
Στην Αγ. Τριάδα Ν. Κηφισιάς
στις 4/6/88 έγιναν οι γάμοι της Ζέτας Ν. Λεοντσίνη κόρης του Νικ.
Λεοντσίνη από την Καρθουνάδα με
τον Κωνστ. Αθ. Κωστόπουλο. Παρευρέθη στο μυστήριο ο μητροπολίτης Κυθήρων Ιάκωβος και εκλεκτά μέλη της Κυθηραϊκής παροικίας. Στους νεόνυμφους ευχόμαστε
να ζήσουν.
Νέος πτυχιούχος του φυσικού
τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών ανεκηρύχθη ο Χάρης Π. Πανώριος, γιός του συμπατριώτη μας
Παν. Πανώριου.

Ματζούκης, Γ. Μπούπας, Χ. Παντελάκης, Βασ. Νικολής, θεόδ. Εξαρχάκος και Δημ. Καπασούρη.
Τούς συγκεντρωθέντες χαιρέτησε
εκ μέρους των μαθητών ο Δαμ. Κασιμάτης και των καθητητών ο Χρ.
Παντελάκης. Ποίημα του Γ. Κασιμάτη απήγγειλε ο Κ. Καλλίγερος.
Στους στίχους απεδόθη μεταξύ άλλων η σχέση δασκάλου μαθητή ως
εξής:
...«Αυστηροί ή με το γέλιο,
με πείσμα και με κόπους
τώρα πια καλά το ξέρω,
πως μας φτιάχνανε ανθρώπους.
Δεν ξεχνάμε αυτά τα χρόνια,
σεβαστοί καθηγητές μας,
που με μόχθο και μ' αγάπη,
πλάθατε τις αρετές μας.
Ξεδιαλέγατε με πάθος
τα καλά πόύχαμ' εντός μας
και φωτίζατε τους δρόμους
με το φως του μέλλοντός μας.
Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκε στους καθηγητές από ένα
αντίτυπο της «Κυθηραϊκής Ανθολογίας» που πρόσφατα εξέδωσε η
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρούμε καθήκον μας να ευχαριστήσουμε το Διοικητή και τους αστυνομικούς του τμήματος Κυθήρων για τις προσπάθειες που έκαναν κατά τις
δύσκολες στιγμές της αναζήτησης της μητέρας μας Ερ. Τραθασσάρου.
Οικ. Γεωργ. Δρακάκη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το' Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και η Ερανική Επιτροπή της Ενορίας
«Παναγία Μυτριδιώτισσα» Αλίμου ευχαριστούν θερμά το Δ.Σ. του
Τριφυλλείου Ιδρύματος για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του
«Πνευματικού Κέντρου των Κυθηρίων» στις 20 Απριλίου 1988.
Ευχαριστούν επίσης το Κυθηραϊκό κοινό, που πλαισίωσε κι ενίσχυσε οικονομικά και ηθικά την εκδήλωση.

Μ Π Ο Υ Σ Ο Υ Λ Α Σ

α.ε.

Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 7 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 3231019, 3221565, 3255541
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΝ.ΚΑΑΑΙΓΕΡΟΥ
ΒΗΛΑΡΑ 2 ΟΜΟΝΟΙΑ
Απέναντι από Ι.Ν.
Αγ. Κωνσταντίνου
ΤΗΑ. 5249973

Αγίου 'Αλεξάνδρου 34-38, Π. Φάληρο, τηλ.: 9811824
V

ΣΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ

ΑΘ. ΚΑΛΦΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 73, ΑΘΗΝΑ
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΛΟΓΟΥΣΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΕΣ
ΤΗΛ. 3211562

ΟΠΛΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ - CAMPING
Για τα είδη μας ζητούνται αντιπρόσωποι
στην επαρχία

Διευθύνουμε πολλά χρόν,α έ ν α από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα της

φ INTER AMERICAN
κα. υπορούμε να βοηθήσουμε δυναμικούς και ανήσυχους συμπατριώτες
: κα, φίλους μας £ εξασφαλίσουν κοντύ μας μ.α λαμπρή πρώτη ή κα, δ ε ύ τ ε ρ η καρ,έρα J

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΚΑΙΤΗ ΖΕΡΒΟΥ
Αχαρνών 282 (Αγ. Νικόλαος) Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 8657500
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Αναζητώντας τις ρίζες μας

Απόψεις για το συνέδριο
Αξ. Κε Διευθυντά,
Στον απολογισμό του Δ.Σ. της
Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών
(Ε.Κ.Μ.) για τη χρήση 1986-87
(βλ. Παγκυθηραϊκή μηνός Απριλίου 1988) είμαι υποχρεωμένος
(γιατί είχα την τιμή τότε να είμαι
Πρόεδρος της ΕΚΜ) να επισημάνω
μία ανακρίβεια σχετικά με την αποφασισθείσα το 1983 από τη νεοσύστατη Εταιρεία προετοιμασία
για την οργάνωση Παγκυθηραϊκού
Συνεδρίου. Το πρώτο «Μίνι» πρόγραμμα της ΕΚΜ δημοσιεύθηκε σ'
όλο το Κυθηραϊκό Τύπο (βλ. Κυθηραϊκή Ιδέα Φεβρουαρίου 1983).
Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό για την ιστορική ακρίβεια να
λεχθεί ότι την ανάγκη συγκλήσεως
Παγκυθηραϊκού
Συνεδρίου
είχε
διατυπώσει ο κ. Ηλ. Μαρσέλλος
με κύριο άρθρο του στην Εφημερίδα «Κυθηραϊκή Ιδέα» του μηνός
Δεκεμβρίου 1980.
Ούτω πως είχαν τα πράγματα όταν κατά τη Γεν. Συνέλευση της
Κυθηραϊκής
Αδελφότητος
Πειραιώς-Αθηνών της 10 Απριλίου
1983, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδριάσεως εκείνης:
«Η Κυθ. Αδελφότητα αποφάσισε να
πάρει πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών και με τα λοιπά Κυθηραϊκά
Σωματεία του εσωτερικού και του
εξωτερικού και σε συνεννόηση με

Αρχείο
Πάλι στο προσκήνιο το θέμα του
Αρχείου με γράμμα που απευθύνει
η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών
στο Υπουργείο Παιδείας. Σ' αυτό
αφού ευχαριστήσει το υπουργείο
για το ενδιαφέρον του, η Εταιρεία
επισημαίνει ότι η μεταφορά του
Αρχειακού υλικού εκτός του κάστρου θα πρέπει να διασφαλίζει
από άποψη κτιρίου όλες τις προϋποθέσεις για τη διάσωσή του.
Έ χ ε ι επισημανθεί ότι το υλικό
φθείρεται εκεί που είναι τώρα, λόγω της υγρασίας, αλλά με ένα χαμηλό κόστος (γύρω στο 1.500.000)
θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 4-5
αφυγραντήρες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Η μεταστέγαση, τονίζεται στο
έγγραφο της εταιρείας δε θα είναι
εύκολο να γίνει γρήγορα αφού
χρειάζεται να βρεθεί κατάλληλο οικόπεδο και να χτιστεί νέο κτίριο,
εργασία χρονοβόρα και δαπανηρή,
που βέβαια κανείς δεν έχει αντίρρηση ν* αρχίσει.
Αν είναι να βρεθεί κάποιο άλλο
κτίριο με ανάλογα προβλήματα με
το υπάρχον δεν υπάρχει νόημα μεταφοράς, τονίζεται στο έγγραφο
της Ε.Κ.Μ.
Στο ίδιο έγγραφο τίθεται και το
θέμα της επάνδρωσης του Αρχείου
με προσωπικό και ιδιαίτερα με
Διευθυντή - γνώστη του αντικειμένου του Αρχείου.

τους διάφορους τομείς και τοπικούς
παράγοντες του νησιού να συγκληθεί Παγκυθηραϊκό Συνέδριο στα
Κύθηρα που ευρύτερα θ' ασχοληθεί
με τα Κυθηραϊκά θέματα και προβλήματα».
Ας σημειωθεί ότι στην ατομική
πρόσκληση για εκλογές νέου Δ.Σ.
της Κυθηραϊκής Αδελφότητος Πειραιώς (βλ. Παγκυθηραϊκή Μαρτίου
1983) που υπογράφει ο Πρόεδρός
της και είναι λίαν εμπεριστατωμένη, ουδαμού γίνεται νύξη περί λήψεως αποφάσεως για τη σύγκληση
Παγκυθηραϊκού Συνεδρίου, πράγμα
το οποίο αποδεικνύει ότι το θέμα
ετέθη αιφνιδιαστικούς στη Γεν. Συνέλευση της 10 Απριλίου 1983, αφού μόλις τότε είχε γίνει γνωστό
ότι η ΕΚΜ θ' ανελάμβανε την
προετοιμασία του Συνεδρίου.
Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της
ΕΚΜ ομόφωνα παρητήθη
της
προετοιμασίας οργανώσεως Παγκυθηραϊκού Συνεδρίου αφού ανελάμβανε το έργον τούτο η Κυθηραϊκή
Αδελφότητα.
Αυτή είναι η «τεκμηριωμένη αλήθεια» για την προετοιμασία του
Συνεδρίου και τη ματαίωση της
προσπαθείας από πλευράς Ε Κ Μ ,
γι' αυτό και εκπλήσσομαι με τη
προβαλλόμενη από το νυν Δ.Σ. της
ΕΚΜ δικαιολογία ότι «αποδείχτηκε ότι το θέμα ετέθη πρόωρα γιατί
δεν υπήρχε η απαιτούμενη πείρα
και στελέχωση για την επιτυχημένη οργάνωση ενός Συνεδρίου με αξιώσεις».

Από το έγγραφο της Εταιρείας
φαίνεται πάντως ότι έχει αρχίσει
νέος κύκλος γύρω από το θέμα,
ενώ βέβαια το υλικό συνεχίζει να
φθείρεται. Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκε τελικά κονδύλιο 3,5
εκ. δρχ. για τη βελτίωση του κτιρίου (στεγανοποίηση) και αγορά
αφυγραντήρων.

Ό τ ι η προετοιμασία για την οργάνωση ενός Συνεδρίου είναι έργον
δυσχερές δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση. Η ΕΚΜ εν γνώσει των
δυσχερειών αυτών ανελάμβανε τότε
το έργον αυτό στηριζόμενη στην
πείρα ωρισμένων μελών της. Και
σήμερα ακόμη πιστεύουμε ότι μόνον η ΕΚΜ θα μπορέσει να προετοιμάσει τη σύγκληση Παγκυθηραϊκού Συνεδρίου με αξιώσεις επιτυχίας. Παραμένει πάντως το ερώτημα γιατί η Κυθηραϊκή Αδελφότητα πέντε ολόκληρα χρόνια έκτοτε δεν προχώρησε στην υλοποίηση
της πρωτοβουλίας της;
'Αθήνα, 15/5/88

.. ,
Μετα τιμής
Κ.Ξ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το βιβλίο του
κ. Διονύση Κουλεντιανού
«Τσιριγώτικοι Καϋμοί»
Είναι και αυτό μέσα στα τόσα
άλλα ένα στολίδι στην Κυθηραϊκή
λογοτεχνία. Αποτελείται από 14 ωραιότατα διηγήματα διαφόρου συνθέσεως και περιεχομένου με μια αριστοτεχνική πλοκή στο κάθε ένα
τους που τους προσδίδει ομορφιά
και χάρη.
Μέσα σε μικρές φράσεις βρίσκεται μεγάλο πλάτος εννοιών που
κάνουν το διάθασμά τους άνετο
γρήγορο και ευχάριστο - ξεχωρίζει
η ωραία φυσική διήγησις που ανάλογα αλλού προκαλεί συγκίνηση
και αλλού αφήνει ευχάριστο χαμόγελο.
Ό λ α μιλάνε, για Αγάπη, για Νοσταλγία και για το όμορφο ταξίδι
στα Κύθηρα. Και να η Αγία Πελαγία! Ίδια αγκαλι^ μητρική τους
καλοδεχότανε.
Σ* αυτά βρίσκει κανείς όλους
τους τύπους των ξενητεμένων μας
του προκομένου, του άτυχου, του
συνετού και λίγο πολύ και κάτι
από τον εαυτό του, που τα κάνει
να έχουν τη δύναμη της διαρκούς
φρεσκάδας. Δεν τους λείπει και η
όμορφη σάτυρα, εκεί όπου πρέπει
να φανερωθεί και αυτή, κάνοντας
τα διηγήματα περισσότερο ευχάριστα και παράλληλα διδακτικά.
Ο κ. Κουλεντιανός με την ωραία
του εργασία δείχνει, ότι είναι ένας
εξαίρετος ψυχαναλυτής ιδίως στην
σκέψη και το φέρεσθαι του ξενητεμένου Τσιριγώτη.
Του αξίζει από όλους μας τους
συμπατριώτας του η αγάπη μα ς
και οι θερμές μας ευχαριστίες για
την ωραία του προσφορά.
Σπύρος Κ. Πετρόχειλος

ΠΑΝ. Ε.ΒΕΖΟΣ

Β - VIDEO
Βιντεοσκοπήσεις
πάσης, φύσεως
κοινωνικών ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν
ΤΗΛ.

9840488
9831093

Dr E M M . Γ. ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ
Μαιευτήρ - Χειρούργος - Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Βασ. Σοφίας και Ξενίας 1, Αθήνα
Τηλ.: 7781144
Μαιευτήριο «ΗΡΑ», ΤΗΛ.: 6525011, 6525191

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
στη Χώρα από 1.7-31.8.88, δίπλα στη ΔΕΗ. Πληροφ. Γιάννης Κοντολέων, τηλ.: 9833499
απογεύματα.

Κ α τ α γ ω γ ή ο ν ο μ ά τ ω ν και τοπονυμίίον
του Κ υ θ η ρ α ϊ κ ο ύ χ ώ ρ ο υ
ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΑΤΣΕΑΣ
Εις τήν Μάνη συναντάται το επώνυμο ΦΑΣΣΕΑΣ και ΦΑΣΣΟΣ.
Αυτό σχηματίζεται από τη λέξη
Φάσσος καί Φάσσα. Φάσσα είναι
το γνωστό πουλί που μοιάζει με
αγριοπερίστερο. Φάσσος είναι ο
ξανθότριχος. Από αυτό προέρχονται και τα φασάρης KUI φασσάς
που σημαίνουν πιθανώς τον κυνηγό, ή αυτόν που πωλεί, ή αυτόν
που του αρέσει να τρώγει φάσσες.
(Τα παραπάνω στοιχεία ευρίσκονται σε άρθρο του κ. ΔΙΚ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ, στο περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ^
Από το επίθετο Φασσέας προέρχεται και το Φατσέας, που είνα^
ευρύτατα διαδεδομένο στα Κύθηρα:
Σύμφωνα με τα μαρτυρούμενα απς
τον Ι.Π. Κασιμάτη, ο πρώτος Φαπ
τσέας έφθασε στα Κύθηρα από τηνΐ
Καρδαμύλη της Οιτύλου και εγκα-;
τεστάθη
κοντά
στο
σημερινό
Πούρκο.
Με την αρχή των πειρατικών ε-

Γ. Αεοντσίνη
Κοινωνική Ιστορία
των Κυθήρων (1700-1863)
Ξεκινώντας να γράψουμε τις λίγες, αλλά χαρακτηριστικές πάντα
γραμμές που αφιερώνουμε στα βιβλία, τα οποία δυστυχώς ελάχιστοι
διαβάζουν, λυπούμεθα που για το
βιβλίο του Γ. Αεοντσίνη «Κοινωνική Ιστορία των Κυθήρων» 17001863, δε μπορούμε να καταλήξουμε
με τη γνωστή παραίνεση, να το
διαβάσετε. Κι αυτό όχι γιατί το
βιβλίο δεν το αξίζει. Το αντίθετο
μάλιστα. Αλλά, δυστυχώς, μια κι
είναι γραμμένο Αγγλικά πολλοί
λίγοι θα μπορέσουν ν' απολαύσουν

ΚΑΛΑΜΑΚΙ, πωλείται οικόπεδο κεντρικό
300μ2
μόνο
7.700.000 ΤΗΛ.: 9813953 9827156.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην
Αγ. πελαγία (8 ζώνη) και β )
αγροτεμάχιο και έκταση στην
Κεφάλα, ΑνωΣτραποδίου, με
εξαιρετική θέα. Τιμές λογικές. ΤΗΛ.: 9813798.

πιδρομών και ιδίως γύρω στο 1600,
η περιοχή ερημώθη τελείως για να
κατοικηθεί ξανά στα μέσα του 18ου
αιώνα από ένα Φατσέα, ο οποίος
σύμφωνα με την παράδοση ήτ&ν
απόγονος της αρχικά εγκατεστειμένης εκεί οικογενείας, αλλά, όπως
όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, είχε
φύγει ένεκα των πειρατικών επιδρομών. Από τους κατοίκους τοι>
Πούρκου με το όνομα Φατσέας, ι*
δρύθηκε αργότερα οικισμός ανάμεσα στο Λειβάδι και τα Κοντολιάνικα και ονομάσθη Φατσάδικα απο
τον πρώτο του οικιστή.
Με το επώνυμο Φατσέας γνωστός έγινε ο Γρηγόριος Φατσέαζι
αρχιεπίσκοπος
Φιλαδέλφειας
(1762-1868). Είχε γεννηθεί στα Κύθηρα το 1722 από τον Ιούλιο Φατσέα. Έφθασε στο θρόνο του αΡ'
χιεπισκόπου σε μια ταραγμένη εποχή, ανεδείχθη όμως σε εξέχουσα
φυσιογνωμία της Εκκλησίας. Σ' αυτόν αφιέρωσε ποίημα (σονέτο) ό
Κυθήριος ιατροφιλόσοφος Ιωάννης
- Αντώνιος Ανδρ. Στάης το 1764.
Γνωστός επίσης έγινε ο λόγιος
Αντώνιος Φατσέας, που είχε γεννηθεί στα Φατσάδικα το 1817 και πέθανε στο Ναύπλιο το 1879.
Ανήκε στους Ριζοσπάστες της Επτανήσου και συνδέθηκε στενά
το Λασκαράτο. Σπούδασε και δίδαξε Μαθηματικά, εξέδωσε πολλά εξαιρετικά βιβλία (Πολιτικά, Φιλολογικά, Μαθηματικά, Κοσμογρ 0 *
φία κ.ά.). Μέρος του έργου τοΐ>
(Μετάφραση Οδύσειας και Ιλιάδας)
είναι ανέκδοτο, ενώ δίκαια θεωρεί*
ται από τους πρωτοπόρους της δημοτικής γλώσσας κι από τους πι°
προοδευτικούς λόγιους της εποχήί
του.
Μ.Π. ΚΑΛΑΙΓΕΡΟξ
την τεράστια δουλειά του συγγρ®"
φέα που σκαλίζοντας για χρόνοοζ
ατέλειωτους σε αρχεία και σημειώσεις κατάφερε να ζωντανέψε 1
μια δύσκολη και σχεδόν μυθικά
για μας εποχή της Κυθηραϊκής »*'
στορίας. Κοινωνικές αναστατώσει^
μετακινήσεις πληθυσμών, αλλαγές
αρχόντων και δυναστών περνάνε
γρήγορα μεσ' από τις σελίδες ΐ ° υ
βιβλίου αυτού που uv ήταν γροψ*
μένο στα ελληνικά θα διαβαζόταν
από τους περισσότερους σε μια νύχτα παρά τις 370 σελίδες του. Α'
φήνουμε λοιπόν για να γράψουμε
άλλη φορά τα περισσότερα απ' όθ°·
θέλαμε να γράψουμε τώρα, αφο^
ελπίζουμε ότι σύντομα ο συγγρ α '
φέας θα θελήσει να δοισει στο ει)'
ρύ κοινό τη δυνατότητα ν' απολαύσει το βιβλίο του, εκδίδοντας
το και στα Ελληνικά. Για όσου?
πάντως έχουν την ευχέρεια της α '
νάγνωσης συστήνουμε ανεπιφύλα'
χτα να μην περιμένουν, αλλά ν(ί
φροντίσουν να διαβάσουν γι' αυΐ^
την εποχή τώρα, μεσ' από την επ»'
στημονική εμβρίθεια και τη γλαφ υ '
ρή πέννα του Γ. Αεοντσίνη.
Μ. ΚΑΛΑΙΓΕΡΟί

« Κ Ο Ρ Μ Ο Σ » ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Για σας τις γυναίκες
τα καταστήματα ΚΑΛΜΠΑΡΗ
που πάντα προπορεύονται στη μόδο
σας περιμένουν
για ένα σωστό ντύσιμο
στην παρουσία και την τιμή

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 67 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 9828693 - 9816272

ΕΡΜΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 63, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΛΟ
ΔΟΥΛΕΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ ΟΞΥΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΔΩΡΑ

«ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ»

ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΕΝΤΗΣ
Α Ν Δ Ρ . Γ. Μ Ε Γ Α Λ Ο Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Εγγύηση η 25χρονη πείρα μας

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Δ. Λ Ο Υ Ρ Α Ν Τ Ο Υ

ΛΕΙΒΑΔΙ-ΚΥΘΗΡΑ: ΤΗΛ. 0733-31043, 31079
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 98Α, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 4515375, 4172171, 4173689

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 4126551 & 4133394
IIA AT. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 3243423

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μ. Sc. BRISTOL UNIVERSITY
IATPEION: ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 36, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 8084001, 8082515

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

κ™ πάλι Ο ...έπαρχος σε δράση!
α ^
κύκλων προσκείμενων «το Γρηγ. Κασιμάτη
Απόψεις κύκλωνπρ
Η
^ με χο
τον Κ υ θ ή ρ ι ο πολιτικό

πακων κ. Σάμιο, Αντικυϋη
ράγοντα κ. Γρ. Κασιμάτη καίΚατσανεβάκη, Αρωνιαδίων κ.
Σ υ ν έ χ ε ι α από τ η ν 1η σ ε λ .
τοι ο τελευταίος δεν έχει την
μας είχε επισημάνει στα προηΣταματάκο και Καραβα κ^ Σουπ α ρ α μ ι κ ρ ή σ χ έ σ η με τα παραγούμενα φύλλα της. Αυτό βέηή) Σύμφωνα με π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
π ά ν ω γεγονότα, ό π ω ς είμαστε
μας α ρ ν ή θ η κ α ν να υπογράψουν
βαια δεν οφείλεται στο γεγονός,
σε θ έ σ η να γνωρίζουμε. Σύμφωο? πρόεδροι Ποταμού κ. Πρωότι έγινε αντιληπτό σε ποιό σηνα πάντα με τις ίδιες απόλυτα
τοψάλτης, Μυρτιδιων κ. Κασι
μείο οδηγούν τέτοιες ενέργειες,
ασφαλείς πληροφορίες μας οι
μάτης, Κυθήρων κ. Νικηφορααλλά στην αποτυχία να συγκενθέσεις του κ. Κ α σ ι μ ά τ η συνίκης. Καρβουνάδων κ. Στάθης,
τρωθεί κάποιος «ευπρεπής» αστανται σε τρία κυρίως σημεία.
Λογοθετιανίκων κ. Σιμός, ΚονΠρώτον, ότι δεν πρέπει επ' ουριθμός υπογραφών, παρά την
τολιανίκων κ. Αουράντος και
δενί λ ό γ ω να «περάσουν» σ τ ο
προσπάθεια που κατεβλήθη για
Αειβαδίου κ. Αουραντος.
νησί οποιαδήποτε
διχαστικά
το σκοπό αυτό.
μηνύματα, είτε στους κατοίκους
Βέβαια δικαίωμα καθε κοινοΣυγκεκριμένα ένας πρόεδρος
είτε σ τ η ν τ ο π ι κ ή αυτοδιοίκητ ά ρ χ η είναι να υπογράφει ο,τι
κοινότητος «διένειμε» προς υποσ η . Αεύτερον, ότι πρέπει να πεθέλει κι ε π ί σ η ς δικαίωμα του
γραφήν εις τους υπολοίπους
ριφρουρηθεί ο θεσμός του Ετύπου να σχολιάζει και να κρίπροέδρους κείμενο το οποίο απ ά ρ χ ο υ γιατί είναι χ ρ ή σ ι μ ο ς
νει Ο πρόεδρος Π ο τ α μ ο ύ κ.
πευθυνόταν
στη
συνάδελφο
και τρίτον τ η ν πολιτεία του
Πρωτοψάλτης δ ή λ ω σ ε σ τ α « Κ »
«Κυθηραϊκή Ιδέα» και εν είδει
συγκεκριμένου
Επάρχου
κ.
ότι δεν υπογράφει γιατί δε δέαπαντήσεως στην επισήμανσή
Στεργιούλη υπάρχουν αρμόδιοι
χεται να γίνει όργανο κανενός
της ότι 12 από τους 14 προένα κρίνουν και να επέμβουν αν
ϊ α ι δε συμφωνεί με
δρους έχουν στραφεί κατά του
χρειαστεί. ( Ν ο μ α ρ χ ί α , Υ π . Εκέο αυτές ενέργειες. Η ό η παν
Επάρχου, διαβεβαίωνε ότι οι υσωτερικών).
τως στο
νησί
χωρίστηκαν
πογράφοντες θέλουν κι εκτι— τον Έπαρχο και
— το
- -έργο
r.
μούν
π λ έ ο ν οι κ ο ι ν ο τ ά ρ χ ε ς σε <<υποΟι απόψεις αυτές φυσικά σημαυ.
γράψαντες» και «μη» δηλ. σε
του.
τοδοτούν και την αποστασιοποίηση
Το κείμενο που σύμφωνα με
[ Ι ^ ς » του Ε π ά ρ χ ο υ και σε
του κ. Κασιμάτη από τα πρόσφατα
Μ
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς μας έχει κατα«φίλους», θ έ μ α πάντως 6ηγεγονότα, τα οποία έδειξαν ότι αυσκευασθεί στο ίδιο μαγειρείο
^ ο υ ρ γ ή θ η κ ε από το γεγονος
τοί που κατ" εξοχήν θα έπρεπε να
με άλλα παρεμφερή, υ π ε γ ρ ά φ η
ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ η ς κινηδιαφυλάσσουν την ενότητα του Κυτελικά από επτά προέδρους
άγραν υ π ο γ ρ ά φ ω ν
σ
π ρ ο ς
θημαϊκού λαού, προσπαθούν αφρό(Φρατσίων κ. Μαρέντη, ΜυλοφέρεΧαι ο πρόεδρος κοινότητος
νως και για να στηρίξουν πρόσωπα
ποτάμου κ. Κονόμο, Μητάτων
^
§ ι α τ η ρ ε ί στενούς δεσμούς
και όχι θεσμούς, να την διασπάκ. Πρωτοψάλτη, Φριλιγκιανίσουν.

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Διπλώματα

Τούτη τη φο^>ά δεν θα σας αφηγηθώ κάποιο παλιό Τσιριγώτικο ανέκδοτο, αλλά θα σας απασχολήσω, εν είδει καθυστερημένων συστάσεων, με την αφεντιά μου και
συγκεκριμένα με το ψευδώνυμο που
χρησιμοποιώ για να ταλαιπωρώ όσους έχουν το κουράγιο να διαβάζουν αυτή την στήλη.
Αφορμή στο σημερινό μου κείμενο στάθηκε ανταπόκριση των
«Κυθηραϊκών», στο τεύχος του Απριλίου, σχετικά με τον εορτασμό
του Πάσχα στο Νησί. Συνεπαρμένος, λοιπόν, ο ανταποκριτής της
εφημερίδας από
οψημ^μίΛΛίΛ,
uuiu την
ι ΐ | ν πραγματικά
ii^u

στους
ευεργέτες
Σε εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα του Τριφυλείου Ιδρύματος
στις 15 Μαΐου 1988 εδόθησαν τα
τιμητικά διπλιόματα ανακήρυξης
τριών νέων ευεργετών του Ιδρύματος. Στην εκδήλωση που παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Κυθηραϊκών Σωματείων των Αθηνών
και του Κυθηραϊκού Τύπου, επιδόθηκαν τα διπλώματα στους κ. Γ.
Χατζηπλή για τη μεγάλη προσφορά του στο ξεκαθάρισμα του Σκλάβειου, στην κυρία Ρενέα Κασιμάτη
(μητέρα της εκλεκτής συνεργάτιδας

τα υπόλοιπα Επτάνησα, τα οποία
είχαν προφανώς υπ' όψη τους οι
Βενετσιάνοι. Πράγματι, ενώ στα υπόλοιπα έξι Νησιά υπάρχει ως επί
το πλείστον πολιτιστική ομοιογένεια, το σησάκι μας έχει ένα εντελώς δικό του χρώμα. Ανέπτυξε δε
κατά τους χρόνους της βενετσιάνικης κυριαρχίας μια κατά το δυνατόν αυτόνομη πολιτιστική παράδοφαντασμαγορική περιφορά του Εση που κατά πολύ διέφερε από την
πιταφίου του Εσταυρωμένου στα
παράδοση των υπολοίπων νησιών
σοκάκια της Χώρας, κάτω από τον
όπως επίσης και ο Τσιριγώτης διαόγκο του ολοφώτιστου για την πεφέρει αρκετά από τους άλλους Ερίπτωση βενετσιάνικου κάστρου,
πτανήσιους. Σ' αυτό, βέβαια, συνεθυμήθηκε
το
ιταλικό
λόγιο:
τέλεσε το απομονωμένο του Νη«TUTTO IL MONDO FA UN
σιού μας (λαμβανομένων υπ* όψη
MONDO Ε IL CERIGO UN ALκαι των μέσων συγκοινωνίας της
TRO MONDO», το οποίο και εξηεποχής), αλλά και η επίδραση που
γεί: Όλος ο κόσμος κάνει ένα κόλόγω θέσεως υπέστη από την
σμο και το Τσιρίγο μόνο του ένα
Κρήτη και την Πελοπόννησο.
άλλο κόσμο. Κοντολογίς, δηλαδή,
Αυτόν, λοιπόν, τον ALTRO
δίνει την ερμηνεία ότι οι αναμφιMONDO, τον Τσιριγώτικο, προσσβήτητες ομορφιές του Νησιού
παθεί να αναβιώσει κατά το δυναμας του δίδουν τόση βαρύτητα όσο
τόν, υπό μορφή ανεκδότων η στήσ
όλο τον άλλο κόσμο μαζί.
λη αυτή, μια και η ιδιομορφία των
Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με
εμψύχων τουλάχιστον, μέρα με τη
την εκδοχή αυτή και να σας διατυμέρα εξαφανίζεται....
πώσω την άποψη την δική μου, με
Altro Mondo
την επιφύλαξη, βέβαια, ότι μια και
Ά πιο πάνω ρήση έχει σωθεί από
Σημ.: Για τη σαρδέλα στο κλουβί
προφορική παράδοση φυσικό είναι
που, δίκην ...«οικοσήμου», στολίν
α υπάρχουν περισσότερες από
ζειτην κορυφή της στήλης, νομίζω
μιας ερμηνείες και διατυπώσεις. Το
ότι περιττεύει κάθε αναφορά. Είναι
« ••Ε IL CERIGO UN ALTRO
γνωστό το ανέκδοτο σε όλους.
MONDO» πιστεύω ότι αναφέρεται,
Πάντως και αυτό διατυπώθηκε σε
κυρίως, στην ιδιομορφία του πολιδύο εκδοχές: Εκείνη που το θέλει
τισμού και της νοοτροπίας των κασα δείγμα Τσιριγώτικης ευφυΐας
τοίκων, που πραγματικά κάνει το
και η άλλη που το θεωρεί δείγμα
Νησί μας να διαφέρει από τον υαφέλειας.
πόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα από

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

«ΤΟΞΟΤΗΣ»

σχυση του σκοΙού αυτού προς τους
απανταχού Καλαμίτες και φίλους
του χωριού. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι φθορές κυρίως στο
δεύτερο χώρισμα.

έτοιμα γυναικεία
ενδύματα

Στη φωτογραφία ο κ. Χατζηπλής
ενώ ομιλεί μετά την παραλαβή του
τιμητικού διπλώματος.
των «Κ» Ηρώς Κασιμάτη), για τις
συνεχείς και γενναίες χορηγίες της
προς το Ίδρυμα, στην κόρη του
αποβιώσαντος ευεργέτη Γ. Καστρίσιου για την προσφορά του τελευταίου με τη διαθήκη του, ακινήτου
στο Τριφύλειο και στον κ. Νικ.
Στρατηγό (Σορίζο). Τα διπλίόματα
παρέδωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Γ. Κασιμάτης. Τα εδέσματα
της εκδήλοισης ετοίμασε με τη
γνωστή επιμέλεια η Συντροφιά Κυθηρίων Κυριών.
-

ε λ λ η ν ι κ ά

-

ε ι σ α γ ω γ ή

πώληση
χονδρική - λιανική
2 ) . Π ο τ α μ ό ς Κυθήρων 0 7 3 3 7 3 1 . 4 » !

ΕΓΚΑΊΝΙΑ

• Έγιναν στις- 11
1 1Ιουνίου
IniiVIOlτα εγκαίνια
τ ο υ Γιάννη

Καραβουσάνου

φ α γ η τ ό κι ε κ λ ε κ τ ο ί

μεζέδες

νέου καταστήματος (μπουτίκ), στο
Αειβάδι. Επιχειρηματίας είναι η
κυρία Ρεγγίνα Μεγαλοκονόμου,
από τον Κάλαμο.
Ευχόμεθα «καλές δουλείες».
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΙ

ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΠΝ
ΤΗΛ.: 31.780

Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί
το καμπαναριό του Αγ. Νικήτα
στον Κάλαμο. Ειδικοί οι οποίοι
είδαν την κατάσταση που βρίσκεται το καμπαναριό είπαν ότι επιφυλάσσει κινδύνους και επεσήμαναν
ότι είναι άμεση ανάγκη ριζικής επισκευής. Το κόστος υπολογίστηκε
ότι θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο δρχ. και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο άρχισε να μαζεύει χρήματα για το σκοπό αυτό. Μέχρι το
Πάσχα το ποσό που είχε συγκεντρωθεί ξεπερνούσε τις 300 χιλ., επειδή όμως δεν επαρκεί, το Συμβούλιο, που είναι και ερανική Επιτροπή, κάνει έκκληση για την ενί-

ευκαιρίες

Π α ρ α δ ο σ ι α κ ό , καλό, σπιτικό

«ΤΟΞΟΤΗΣ»

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α του Π α τ ρ ι ά ρ χ η Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς κ.κ. Παρθενίου
με τον εκδότη τ η ς εφημερίδας μας Μαν. Π. Καλλίγερο, α π ό
τ η ν π ρ ό σ φ α τ η ε π ί σ κ ε ψ η του π α τ ρ ι ά ρ χ η σ τ η ν Α θ ή ν α . Ο Μ α κ α ριότατος μας δ ή λ ω σ ε ότι επιθυμεί να ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τα Κ ύ θ η ρ α ,
τ ό π ο καταγωγής της μητέρας τοι κι ελπίζει ότι σύντομα θα
πραγματοποιήσει τ η ν επιθυμία του. Ο Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Αλεξανδρείας προΐσταται τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ' ένα ιδιαίτρα ε υ α ί σ θ η τ ο
χ ώ ρ ο γ ι α τον Ε λ λ η ν ι σ μ ό . (Στην Α ί γ υ π τ ο ιδιαίτερα, υ π ή ρ χ ε ως
γ ν ω σ τ ό ν ανθούσα ε λ λ η ν ι κ ή π α ρ ο ι κ ί α σ τ η ν ο π ο ί α δεν ε ί χ ε
μ ι κ ρ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή το Κ υ θ η ρ α ϊ κ ό σ τ ο ι χ ε ί ο , για το ο π ο ί ο η
εφημερίδα μας θ' α σ χ ο λ η θ ε ί ειδικά σ τ ο μέλλον). Σ τ ο χ ώ ρ ο
αυτό, ο «κατά τ ο ήμισυ» σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ η ς μας διακρίνεται για
τ η ν πολυμάθειά του, το εξαίρετο έ ρ γ ο του και τ η ν π λ ο ύ σ ι α
υπέρ του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ και της Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ ρ ά σ η του.

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ

ΤΗΛ. 31053_

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ
•
•

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ - ΡΕΥΣΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ!!
Μ Ο Ν Ι Μ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΕ

•

ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ!!
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΜΠΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΛΑΪΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ!!

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 124 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΗΛ.: 4112521

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, Ιούνιος 1988

Αναμνήσεις και ζωντανή παράδοση
Από τον καθηγητή κ. Βασ. Αευθέρη
Ένα γράμμα στα Κυθηραϊκά
Καλή αρχή στην εφημερίδα
«Κυθηραϊκά». Όλοι εμείς οι Λειβαδίτες νοιώθουμε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Εγώ όμως νοιώθω μια ξεχωριστή χαρά, γιατί γεννήθηκα
στο μικρό χωριό Κατελουζιάνικα.
Κι όπως μου έχει γίνει πια συνήθεια, τέτοιες χαρές προκαλούν αναβρασμό στη θύμησή μου.

Η αρχή της εφημερίδας είναι
σαν μια κόκκινη παπαρούνα που
ξεφύτρωνε τώρα με τα νερά της
άνοιξης εκεί απέξω από τον ΑιΓιώργη. Εύχομαι η παπαρούνα να
γίνει ένα μεγάλο πεύκο στο πατρικό σπίτι του διευθυντή της εφημερίδας Μανώλη Καλλίγερου. Θα
στολίσει το λοφίσκο της παλιάς
γειτονιάς.
Ο αναβρασμός της θύμησης αρχίζει με τη σκέψη πως στο μικρό
διάστημα δρόμου που ενώνει τα
σπίτια μας, έχυσες και συ Μανώλη
τα πρώτα δάκρυα όπως σκόνταψες
στις ίδιες πέτρες κι έγδαρες τα γόνατά σου όπως και γω. Όταν πρωτοείδες τον κόσμο, είδες και συ τα
ίδια βουνά γύρω σου, άκουσες τη
καμπάνα του Αι-Γιώργη κι άναψες
το καντήλι του. (Για σκέψου, ο δικός μας Αι-Γιώργης, η δική μας
εκκλησούλα!). Τρόμαξες και συ με
τα αστραποβρόντια και τους σκελετούς της βροχής όπως κατέβαιναν
από την Αγιά Ελέία.
Πριν ακόμη γεννηθείς θυμάμαι
το άνοιγμα του πηγαδιού στον κήπο σας. Καθισμένος σ* ένα βεργοκόφινο και με την ψυχή στο στόμα
με κατέβασαν στο φρεσκοανοιγμένο βαθύ και πλατύ πηγάδι. Ήθελα,
από περιέργεια, να αισθανθώ το
φόβο του πηγαδιού. Εκεί μόνο άνδρες με θάρρος κατέβαιναν.
Όπως το φιος λιγόστευε και οι
ήχοι του πάνω κόσμου σταμάτησαν, άκουγα μόνο από πολύ μακρυά τον ήχο και τις μιλιές αυτών
που έσκαβαν με τα τσαπόνια, στον
πάτο. Αιωρούμενος στην άβυσσο,
έτρεμα από το φόβο του κινδύνου
κι ένοιωθα πως σιγά-σιγά κατέβαινα στον Αδη, ή, όπως μου έλεγαν,
στη φωλιά ενός θηρίου. Εκείνα τα
λίγα λεπτά άφησαν βαθιά τα χνάρια τους στη μνήμη μου.
Αργότερα, όταν κτίστηκε το
σπίτι σας μαζευτήκαμε όλοι για

την καλαμωτή με τραγούδια και
χαρές.
Τη μητέρα σου τη θυμάμαι στα
Λουραντιάνικα στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Όπως περνούσαμε
από σπίτι σε σπίτι φτάναμε και στο
δικό τους. Ήταν πάντα σιγομίλητη
και γελαστή, σαν πριγκίπισσα κοντά στον ασπρομάλλη τον παππού
σου, τον παπά Λουράντο. Τον πατέρα σου τον ξέραμε από μικρά
παιδιά.
Έτσι αγαπητέ Μανώλη ο δεσμός

μας με το παιδικό ρίζωμα, στο μικρό χωριό μας, μας ενώνει στη βαθιά πεποίθηση πως ο τόπος μας
χρειάζεται αναγνώριση. ΓΓ αυτό
συμμετέχω στην ειλικρινή σου
προσπάθεια με τις πιο θερμές ευχές.
Η αναγνώριση αρχίζει από το ιστορικό δεδομένο ότι ελληνική παράδοση ήταν η ζωή των ελλήνων
της υπαίθρου, που τους ονόμαζαν
χωρικούς. Κάτω από τη δύσκολη
ζωή τους διαμέσου τόσων και τόσων χρόνων κράτησαν ένα θησαυρό: τις ρίζες της παράδοσής μας,
αυτές που μας ανέθρεψαν. Κανένα
σχολείο δεν διδάσκει την τιμιότητα,
την ειλικρίνεια, το αίσθημα καθήκοντος και την αγάπη της θυσίας,
όσο ο τόπος της ελληνικής υπαίθρου και πολύ περισσότερο ο τόπος
ενός μικρού χωριού στα Κύθηρα.
Είναι αυτή η παράδοση που διασώθηκε για 4000 χρόνια σ' όλη την
Ελλάδα. Έτσι μαζί με τα αρχαιολογικά ευρύματα των Κυθήρων που
αξιολογούν το νησί μας, ας μη ξεχάσουμε τα ζωντανά απομεινάρια
της πολύχρονης ιστορίας μας: ας
μην αφήσουμε την πλουτοφάνεια
της πρωτεύουσας να σκεπάσει τα
ήθη και τα έθιμά μας και να τα
θάψει για πάντα.
Κύριος σκοπός μιας εφημερίδας
για το νησί μας, λοιπόν, θα πρέπει
να είναι το γεφύρωμα της ντόπιας
παράδοσης με την αναπόφευκτη τεχνολογική ανάπτυξη που επιβάλλει
η παγκόσμια επικοινωνία. Το γεφύρωμα είναι δύσκολο και χρειάζεται δυνατά, σίγουρα χέρια στο μαγγάνι, όπως κατεβαίνουμε στο άγνωστο, δεμένοι στο σωτήριο σχοινί
της παράδοσης.
Κάθε πολιτισμένος Τσιριγώτης
θα πρέπει να κτίζει το μέλλον του
στις βαθιοριζωμένες ρίζες του και
τα πατρογωνικά του κληροδοτήματα. Ποιές είναι οι ρίζες; Ποιά τα
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Μ. ΜΑΛΑΚΟΣ ΠΟΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81 ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ.: 4122348
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κληροδοτήματα; Χωρίς αμφιβολία
το μέλλον θα έχει ως βασική ανάγκη τις ανθρώπινες πηγές κατανόησης και αγάπης που περιέχουν τα
φτωχικά σπίτια του νησιού μας.
Είναι κάτι που λησμονούμε εύκολα, όπως ζητούμε την υλική καλλιτέρευση.
Για το γεφύρωμα είναι επίσης απαραίτητο ν' αρχίσουμε οργανωμένες επαφές με τους ξενητεμένους.
Με κέντρο τα Κυθηραϊκά ας κάνουμε εμείς οι Λειβαδίτες την αρχή, που τελικά μπορεί να γίνει το
παράδειγμα για όλους τους Τσιριγώτες: μια οργανωμένη, ετήσια
συγκέντρωση στο νησί, ένα πανηγύρι, μια οργανωμένη διασκέδαση
με ιστορία και παράδοση. Ποιος
δεν θα το χαιρόταν;
Τελικά στο γεφύρωμα είναι απαραίτητη η επαφή όλων από μας
που λίγο, πολύ γεφυρώσαμε την
παράδοση με τις απαιτήσεις της
ζωής, με τους νέους του νησιού. Η
εφημερίδα «Κυθηραϊκά» ίσως είναι
η πιο σαφής απόδειξη μιας τέτοιας
επαφής. Καλή επιτυχία.
ΒΑΣ. ΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NEWS IN
BRIEF
By Helen G. Panaretos
• The Trifillian Institution prodained the following new benefactors.
Mr G. Hatziplis from Australia, for
his contribution to the clearing-up
of Sklavion, Mrs Renea Kassimatis,
for her contributions to the Institution, Nic. Stratigos (Sorizos) and
G. Kastrissios who donated some
of his property to the institution
through his will.
• «Fellow Countrymen Villages»
will be established in Greece in areas to be granted from the Government, by the subsiadiary of the
National Mortgage Bank of Greece,
Mortgage Investements. Our fellow-countrymen will be entitled to
purchasing completed homes at particularly low prices, by importing
foreign currency.
• The inuguration of a part of one
air passage (720 meters long) of
the Kythera Airport, took place on
May 12. Airplanes, equal in size
with those landing at the airport
up to date will continue to land
with more security. It is expected
that creelit will be granted for prolonging this passage to 1500 meters
in order to enable larger planes to
land.
• Efforts are again being applied
by the Institution of Kytherian
Studies for the initiation of the
supporting works of the Potamos
Bridge, which is in danger.
• As during previous years celebrations for the Union of the Heptanese took place in Athens, Piraeus
and Kythera, with doxologies, participations of various groups in the
dances and mmanifestations and
lectures.

6

Οι τελευταίες απόψεις για το
έμφραγμα του μυοκαρδίου
Γράφει ο καρδιολόγος κ. Περ. Χ. Τζάννες
Κάθε άθροισμα κυττάρων ή άλλως κάθε ιστός του ανθρωπίνου
σώματος, δια να ζήσει και να επιτελέσει την λειτουργία του, πρέπει
να ανεφοδιάζεται με την ανάλογη
ενέργεια που χρειάζεται. Είναι όπως την μηχανή του αυτοκινήτου,
όπου για να εργάζεται θα πρέπει
να ρέει συνεχώς προς αυτήν βενζίνη.
Η ενέργεια αυτή που ο ιστός
χρειάζεται και που είναι το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά για
κάθε κύτταρο, του παρέχεται με ειδικό αγωγό που ονομάζεται αρτηρία. Τα δε άχρηστα προϊόντα που
παράγονται κατά τη λειτουργία του
ιστού φεύγουν με άλλο αγωγό από
την άλλη πλευρά του ιστού, που
ονομάζεται φλέβα. Έτσι πάνω από
τα κύτταρα του ιστού υπάρχει συνεχώς μία ροή υγρού, δηλαδή αίματος που με τα αιμοσφαίριά του δίδει το οξυγόνο και με τα υγρά του
στοιχεία (πλάσμα) δίδει τα θρεπτικά συστατικά σε κάθε κύτταρο.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο η ροή
του αίματος προς τον ιστό ελαττωθεί ή διακοπεί το κάθε κύτταρο του
ιστού βρίσκεται κάτω από δύσκολες και ασυνήθιστες συνθήκες. Την
ελάττωση της ροής του αίματος
προς τον ιστό αποκαλούμε ισχαιμία, ενώ την πλήρη διακοπή αποκαλούμε έμφραγμα.

Και εφ' όσον είναι κανόνας, ότι
κάθε όργανο του ανθρωπίνου οργανισμού για να ζει και να εργάζεται,
πρέπει να αρδρεύεται από αίμα,
στον κανόνα αυτό πρέπει να υπακούει και η ίδια η αντλία του αίματος δηλαδή η καρδιά. Η καρδιά
είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο,
που ενεργεί ως καταθλιπτική και
συγχρόνως αναρροφητική υδραντλία και με την λειτουργία της αυτή εξασφαλίζει την άρδρευση όλων
των ιστών του ανθρωπίνου σώματος
με αίμα. Αιματούται από κάποιες
αρτηρίες δεξιά και αριστερά, που
περιβάλλουν την καρδιά στη μέση
της σαν στεφάνη και γι' αυτό τα
αγγεία αυτά ονομάζονται στεφανιαία. Τα κεντρικά αυτά αγγεία δίδουν
άλλους μικρότερους κλάδους και
αυτοί άλλους και άλλους και άλλους και έτσι όλοι αυτοί οι κλάδοι
σχηματίζουν πάνω στην καρδιά ένα
πλέγμα που εισχωρεί σε ολόκληρο
το τοίχωμα της καρδιάς ή μυοκάρδιο και το τροφοδοτεί από αίμα.
Εάν μία αρτηρία που τροφοδοτεί ένα καθορισμένο τμήμα της
καρδιάς, αποφραχθεί τότε το τμήμα

αυτό θα μείνει χωρίς αίμα και βασικά χωρίς οξυγόνο. Και όπως εάν
κλεισθεί ο σωλήνας που δίνει νερό
στα λουλούδια σας, αυτά αργά ή
γρήγορα θα ξεραθούν, έτσι και
τμήμα της καρδιάς που έχασε ΐ ΐ
ροή του θα ξεραθεί ή άλλως
νεκρωθεί. Αυτή η τμηματική νέκρωση είναι το έμφραγμα. Αλλά 1
ζωή για να διατηρηθεί, η κάρδιο
πρέπει να συνεχίσει να αντλεί αί·
μα, δηλαδή να εργάζεται και τώρο
εργάζεται με λιγώτερη δύναμη α '
φού ένα τμήμα της έχει νεκρωθεί
και δεν λειτουργεί. Είναι η μηχΟ'
νή που κάποιος κίλυνδρός της δεν
δίνει ανάφλεξη. Σκοπός δε που ακινητοποιούμε τον πάσχοντα στο
κρεβάτι του, κατά την οξεία φάση.
είναι για να δώσουμε τη δυνατότητα στην καρδιά να λειτουργήσει με
όσο το δυνατό λιγώτερη δύναμη,
λιγότερο κόπο. Σε αυτή τη φάση
χρειάζεται προσοχή, γιατί λόγω
της νέκρωσης του τμήματος δημιουργούνται ηλεκτρικά ρεύματβ
πάνω στην ίδια την καρδιά που είναι δυνατόν να δώσουν γένεση ° ε
κάποια αρρυθμία που λέγεται κοιλιακή μαρμαρυγή και το άτομο νβ
οδηγηθεί στον θάνατο.
Με το πέρασμα του καιρού η
βλάβη βελτιώνεται, γειτονικά at
γεία δίδουν αίμα στη νεκρωθείσο
περιοχή και η καρδιά επανέρχεται,
ενώ φυσικά κάτι από το σύνολο
της έχει χάσει. Οι περισσότερο'
άνθρωποι πιστεύουν, ότι με την επέλευση ενός εμφράγματος το»
μυοκαρδίου, η ζωή του αρρώστου
τίθεται σε άμεσο κίνδυνο και KCXτό
το οξύ στάδιο, αλλά και ότι
μέλλον του καθίσταται αβέβαιο με
μειωμένες τις πιθανότητες επιβίο>σης.
Υπάρχει εξ άλλου διάχυτη η εντύπωση, ότι ο άρρωστος μετά t 0
έμφραγμά του πρέπει να υποβληθεί σε δυσβάστακτες στερήσεις * α1
θυσίες προκειμένου να περισώσει
την υγεία του. Οι απόψεις αυτές
δεν ανταποκρίνονται προς την
πραγματικότητα. Είναι βέβαιο, όΐι
ο πάσχων κάτι έχει χάσει, όπο»
αυτό το κάτι άλλοτε είναι μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο. Ωστόσο
η ζωή του ατόμου μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το βαθύ γήρας και είναι δυνατόν να ζήσει χωρίς τουζ
περιορισμούς που τώρα ο ίδιος Φ0'
βάται. Το μόνο είναι, ότι θα πρέηε1
να αλλάξει ορισμένες συνήθειες, νβ
εισχωρήσει σε ένα νέο τρόπο ζωήζ'
να ακολουθήσει μια καινούρια τροχιά στο εξής. Αυτή η νέα τροχ^
που ευχής έργον θα ήτο να την
είχε ακολουθήσει ο άρρωστος πρ' ν
να γίνει άρρωστος, γιατί ίσως πρ 0 '
λάμβανε τα σημερινά του θα μ ^
απασχολήσει από εδώ και στο e '

ξής·
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καλλονής το οποίον ελικνίζετο
περιπαθώς εμπρός τους κι αμ έπος αμ έργον. Πήγε ν' αποδείξει
το δαιμόνιο της' φυλής ή το πως
κελάϊδησε η σαρδέλα. Εν προκειμένω κελαϊδούσε η γλώσσα
του δικού μας. Την παίρνει λοιπόν από πίσω και την αρχίζει στα
Αυστραλοτσιριγώτικα, τα οποία
μόνον
ειδικός
γλωσσολόγος
ια να μη νομίζετε ότι δεν
μπορούσε ν' αναλύσει. Επόμενο
έχω τίποτ' άλλο παρά μόνο
είναι να μην καταλαβαίνει γρι το
με τον προκομένο μας ν' ασχο1
μαννούλι, ώσπου μέσα στον οίληθώ, να σας β πω έλαβα ένα
στρο του ο δικός μας αρχίζει τα
γράμμα από την Αυστραλία που
καθαρά Ελληνικά. (Η ανταπόκριμου λέει δύο περιστατικά με την
ση δε λέει τι ακριβώς έλεγε). Και
ορχήστρα που πήγε κει. Το ένα
ω του θαύματος. Η νεαρά χαμοαπό τα δύο πρέπει νάναι όπως
γέλασε, είπε ευχαριστώ για το
μου το γράφουν γιατί ίδιο ακρικαμάκι και ...απήλθε. Είχε πέσει
βώς γράμμα πήγε κι από αλλού
σ' Ελληνοπούλα του Μπρίσμπαν.
στην εφημερίδα. Για το άλλο
(Ξαναλέω, ότι δεν το παίρνω αμάλλον μου κάνουν πλάκα, αλλά
πάνω μου το παραπάνω περισταεγώ θα την πατήσω σκόπιμα και
τικό, γιατί αυτός που μου τόγραθα σας γράψω τι λένε κι ας γεψε φημίζεται για την αγάπη του
λούν κι αυτοί. Ελπίζω να μη με
στον ποδόγυρο και τις φάρσες.
πιάσουν στο κυνήγι σι μουσικοί
Οπότε μπορεί να τόπαθε ο ίδιος
αν δεν έγινε έτσι, αλλά πάλι θα
και να το χρεώνει στα παιδιά
προσφύγω στην καλή τους καρκάνοντας φάρσα και σε μένα.
διά.
Χαλάλι του πάντως κι όταν ξαναπάω εκεί τα λέμε).
ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ

Γ

Μ

Μόλις πάτησαν λοιπόν το
πόδι τους στην Αυστραλία
οι καλοί μας μουσικοί νόμισαν
ότι και κει είναι τα πράγματα όπως στην ψωροκώσταινα που αν
γνωρίζεις κανένα τελωνειακό
βγάζεις έξω και παπάδες. Δεν ήθελαν λοιπόν με κανένα τρόπο
να δώσουν τα... όργανά τους
στους τελωνειακούς. Μιλώντας
βέβαια σπασμένα Αγγλικά δεν
καταλάβαιναν οι μεν τους δε,
μόλις όμως οι δικοί μας πήραν
είδηση για πια όργανα εννοούσαν έβαλαν τις τσιρίδες κι έγινε
το σώσε.
Τότε επενέβη ο προσκαλέσας
κι εξήγησε ότι ο νόμος είναι νόμος και τα όργανά τους έπρεπε
να κατατεθούν για έλεγχο. Μέσα
στην αναμπουμπούλα όμως κατάφερε ένας και πέρασε χωρίς
να τον πάρουν πρέφα. Των άλλων τα έψαξαν ένα προς ένα κι
αφού δεν βρήκαν χειροβομβίδες
τους τάδωσαν πίσω λέγοντας
στον συνοδό τους από ποια χώ ρα είναι και κάνουν τόση φασαρία. (Μα ντιπ τούβλα αυτοί οι
Αυστραλέζοι. Κοντά με μισό εκατομμύριο ρωμιούς στη χώρα
τους ακόμη δεν εκπολιτίστικαν
να φωνάζουν κι αυτοί;)
ΤΟ ...ΚΑΜΑΚΙ

Κ

αι τώρα το κομμάτι που
μάλλον γράφτηκε για να
την πάθει ο Τρίβολος. Αξίζει όμως.
Σε κάποια έξοδο της μουσικής
ομάδος ένας - κ υ ρ ί ω ς - πήρε είδηση ένα μαννούλι εκπάγλου

τή τη φορά της ήρθε άσχημα,
όταν της είπε ο εξεταστής ότι
κόβεται γιατί δεν άλλαξε λέει
σωστά ταχύτητα ή κάτι τέτοιο.
Αγανακτισμένη λοιπόν (και με
το δίκιο της) η συμπατριώτισσα
βάζει τις φωνές στους εξεταστές στέλνοντάς τους« όλους
στον ...Τρίθολο. (Μεταξύ μας έκανε σοφά και τους έστειλε σε
μένα μια και θα ρωτήσω τους
εξεταστές πως πήραν δίπλωμα
στον Πειραιά κάτι άλλες που δεν
ξέρουν αν είναι στρογγυλό το
τιμόνι).
Τώρα, ομολογώ πως δεν ξέρω
τι έγινε. Να είχαν προλάβει να
μάθουν οι του Υπουργείου,
ποιος είμαι εγώ και να φοβήθηκαν την γλώσσα μου αμφιβάλλω.
Πάντως θες γι' αυτό θες για κάτι
άλλο της έδωσαν το δίπλωμα.
Θαυματουργός ο Τρίβολος σας
λέω. Αν ξανάρθουν, πες τους
καμιά μαντινάδα και ξαναστείλε
τους στον Τρίβολο πατριώτισσα.
Θα τους περιποιηθώ εγώ.

ΤΡΙΒΟΛΟΛΟΓΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

μαθα ότι η επόμενη ειδικότητα υπαλλήλου που πρόκειται να ζητηθεί από το Επαρχείο Κυθήρων θα είναι Τριθολολόγος. Κι αυτό γιατί κάθε φορά
που έρχεται η εφημερίδα στο Επαρχείο πέφτουν αμέσως πάνω
μου και ψάχνουν να βρουν τι
φάουλ έχω κάνει. Μου τα μαζεύουν μάλιστα όπως μαθαίνω.
Άρα ο Τριβολολόγος θα είναι κι
ο μόνος εκεί μέσα που θα έχει
και κάτι να κάνει. Γιατί μεταξύ
μας ακόμη δεν κατάλαβα σε τι
θα χρησιμεύει ο ... αεροναυπηγός, που υπάρχει, ή ο ιχθυολόγος, που βέβαια χρήσιμος θα είναι σ' ένα νησί αν έχει τα μέσα
να κάνει τη δουλειά του.

Ε

Η ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο

Οτι και να πείτε τώρα θάχετε δίκιο, αλλά οι συμπατριώτες μας, καλή τους ώρα, δεν
αφήνουνε παπά ν' αγιάσει. Όχι
βέβαια που θάφηναν κοτζάμ
Τρίβολο. Γι' αυτό όσο κι αν το
θέμα είναι τετριμμένο όλο και
δίνει τροφή στους εκ φύσεως
περιπαικτικούς συμπατριώτες.
Το πιο καλό λοιπόν που άκουσα για το «κοινό θέμα» τ' άκουσα στα Πιτσινιάνικα και το μεταφέρω αυτούσιο. Είπε ο χωριανός:
«Μωρέ μόλις διαδόθηκε ότι
φεύγει ο προκομένος είπαμ' όλοι
Δόξα τω Θεώ. Μα δε προλάβαμε
να χαρούμε κι είπαν μένει. Και
τότε είπαμε πάλι - «Βοήθα μας
Μυρτιδιώτισσα».
Δηλ. μόνο την εξ ύψους βοήθεια περιμένουν πια οι χωριανοί
(Ακούετέ τα Δικοί μας).

ΚΙ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΜΕΣΟΝ...

Μ

αζί μ' αυτούς που κόπηκαν
στις εξετάσεις για δίπλωμα είναι καλός φίλος της στήλης
που θύμωσε μια φορά με τον
Τρίβολο σ' ένα αστείο του. Να
σκεφτείτε ότι δεν τον έσωσε
ούτε ο γιός του που λύνει και
δένει στο αρμόδιο υπουργείο.
Ώρα, τώρα είναι να τα βάλει πάλι με μένα...

ΠΩΣ Ν' ΑΓΙΑΣΩ:

Ε

γώ θάθελα ν' αγιάσω αλλά
δε μ' αφήνει ο ...διάβολος.
Βέβαια και γω ως Τρίβολος δεν
έχω τα προσόντα, όμως, μ' έχουν μάθει και με τσιγλούνε συ-

^ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ|
ΔΙΑΟΛΟΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Εδιάθασα παράπονα
πως κάνουν του «Τριβόλου»
γιατί το σκίτσο φαίνεται
πως μοιάζει του διαβόλου.
Δεν ξέρω αν είν' όμοιο
ή κάπου αν αλλάζει,
αλλά ο γράφων με αυτό
με διαβολάκι μοιάζει.

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΝ

Σ

το προσκλητήριό μου να
γράφετε κι εσείς προσήλθαν μέχρι στιγμής δύο. Ο ένας
επώνυμος, θα διαβάσετε τους
στίχους του. Ο άλλος (για την
ακρίβεια η άλλη) ψευδώνυμη θα
σας τέρπει που και που με κουτσομπολιά. Τους καλωσορίζουμε.

Και τη μακρυά του την ουρά
θέλει παντού να χώνει
και τ' άπλυτα και καθαρά
όλων να φανερώνει.
Αφήστε πια στον Έπαρχο
κάθε φορά τι σέρνει...
που απορώ ο «διάβολος»
π' ακόμα δεν τον ...παίρνει

ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ...ΜΕΝΑ!

Α

πό τότε που είχα δώσει
εξετάσεις στο Χολαργό, έχουν περάσει γύρω στα 30 χρόνια, το μόνο που θυμάμαι είναι
η πλάκα που έκαναν οι γύρω περίεργοι όταν κινδύνεψα να κοπώ στο σαλίγκαρο. Φέτος αν έγραφα όσα είδαν τα μάτια μου
στις εξετάσεις στο Τσιρίγο δε
θάφτανε όλη η εφημερίδα. Γι'
αυτό περιορίζομαι σ' ένα χαρακτηριστικό.
Έδινε εξετάσεις μία κυρία που
οδηγεί ένα Ντατσούν σαν το δικό μου (και το οδηγεί μια χαρά).
Δεν ξέρω πόσες φορές είχε ξαναδώσει και την είχαν κόψει. Αυ-

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 59, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ. 174 55
ΤΗΛ.: 9813953 - 9827156
Οικόπεδα - Μονοκατοικίαι - Διαμερίσματα
Καταστήματα - Εκτάσεις παραλιακοί κ.λπ.
Δια ξενοδοχεία και εργοστάσια
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΑΜΕΣΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ

ην ήμερα της αναλήψεως
εόρτασαν στο Καψάλι οι
στυλοβάτες της Αρχής σε ειδικό
γλέντι. Ακούστηκαν πολλά και
διάφορα, σοβαρά κι αδιάφορα
αλλά το πιο νόστιμο ήταν, ότι
αυτήν (την Αρχή) δεν την κουνάει κανείς (κούνια που την
κούναγε) κι ότι θα μας μείνει γιε
πάντα (Θεούλη μου!!!).
Εγώ ως πεταλαγούνα που πάει
παντού, μια και τ' άκουσα τους
θυμίζω απλά, ότι της αναλήψεως
δε λένε τέτοια πράγματα, γιατί
τι θα λένε όταν συμβεί της άλλης ... αναλήψεως;
Η πεταλαγούνα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ 131 & Β Ο Υ Λ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η Σ
Τ Η Λ . 9932847

νεχώς. Έγραψα για κάποιον
πρόεδρο γι' αυτά που κάνει και
βγάζει γέλιο και άρχισαν αμέσως. Γράψε, γράψε. Να γράψω
ρε παιδιά, αλλά θα μου θυμώσει
κι αυτός και τι θα γίνω; Εκτός
τούτου έτσι που έγιναν πολλοί
ποιον να πρωτοπιάσω;
Ας το πάρει το ποτάμι όμως.
Θά ξέρετε πως οι ερωτευμένοι
όταν δούν ότι το έτερόν τους
ήμισυ κάνει νερά απειλούν πως

π ώ λ η σ η με το κ ι λ ό
(χονδρική - λιανική)

' Δ Π Ε Τ Ρ 0 Χ Ε1Λ 0 Σ & Σ1*,, 0. Ε.
1 0 5 61

εν ήταν να τον έβλεπες
στα εγκαίνια του αεροδρομίου. (Κι όποιος νομίζει ότι θάχανα τέτοια φιέστα έξω πέφτει).
Νάναι που λέτε τίγκα ο χώρος
από κόσμο κι ο δικός μου καταφρονεμένος σε μια άκρη σαν να
τον έχει κάνει νταντά η μαμά
του κι έχει μούτρα.
Ούτε τιμές και αστυνόμοι κι
οδηγοί, ούτε προσφωνήσεις, ούτε τίποτα απ' αυτά που δίνουν
το κατιτίς τέλος πάντων σ' έναν
άρχοντα. Κι όχι μόνο αυτό. Φαίνεται πως οι κανονικοί Δικοί μας
με διαβάζουν ανελιπώς, γιατί
δεν εξηγείται αλλιώς πως φοβήθηκαν ως φαίνεται πως θα οικειοποιηθεί και το αεροδρόμιο
(έστω το μισό), όπως το έγραφε
στην εφημερίδα του και τον άφησαν κι αυτοί στην άκρη. Και
δώστου να σηκώνει το λαιμό σαν
ορδικοσύρτης μπας και τον πάρει η τηλεόραση, αλλά τίποτα.
Ούτε τον περασμένο αιώνα να
ζούσαμε και νάχε βγει μόλις
από τη Σπιναλόγκα δε θα τον
είχαν έτσι. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου σας λέω κι αν δεν φοθόμουνα μην αποκαλυφθώ θα πήγαινα κοντά να τον παρηγορήσω.
Είπαμε βρε παιδιά, αλλά όχι κι
έτσι. Ιλαρά είχε ο χριστιανός και
τον αποφεύγατε;

ΕΜΠΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΠΝ ΟΙΚΟΔΟΜΠΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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Πραξιτέλους

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ...
ΚΙ Ο ΨΩΡΙΑΡΗΣ ΧΩΡΙΑ!

ί ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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τηλ.

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΦΑΤΣΕΑΣ

Π.Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ

Τ

—

θ' αυτοκτονήσουν, θα τους πιάσει καρδιά, στομάχι και δε συμμαζεύεται.
Μόνον όμως οι ερωτευμένοι;
Όχι βέβαια. Είναι το ίδιο κι ο
πρόεδρος Σωματείου που σας έλεγα. Παρ' όλο που είναι- ερωτευμένος με την καρέκλα του
μόνο, μόλις του πουν τίποτα για
τα νερά που του κάνει η ...ερωμένη του, πιάνει αυτός την καρδιά του ψάχνει για γιατρούς, κλινικές κ.λ.π. και τρέχει στον
«Ευαγγελισμό» και το «Υγεία».
Σιδερένιος νάσαι πρόεδρε, αλλά μέ τόσο μπόσικη ερωμένη
δεν ξέρω πόσο θ' αντέξει η
«σχέση σας». (Για να καταλάβετε για ποιον σας λέω, να σας
πω, πως ο πρόεδρος που εννοώ
έχει μεγάλη αδυναμία στους επικήδειους, όξω από δω. Μάλιστα
πρόσφατα την έπαθε με κάποιον
και το μακάβριο επεισόδιο θα
σας το διηγηθώ άλλη φορά).

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

—

ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΑ. 0733-31420 & 31002
ΚΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ «ΚΕΡΑΝΗΣ»)
ΤΗΑ.4127846 - 4112526

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥ0ΗΡΑΪΚΑ, Ιούνιος 1988
Κατά το ή μ ι σ υ

Εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο...
* 20 χρόνια αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί
το έργο που ήταν όνειρο όλων των Κυθηρίων
Έγιναν στις 12 Μαΐου τα εγκαίνια του αεροδρομίου, ή για την ακρίβεια του μισού από τον ένα εκ
των δύο αεροδιαδρόμων που προβλέπει το έργο. Το μήκος του αεροδιαδρόμου που εγκαινιάστηκε
είναι γύρω στα 720 μέτρα και μπορούν να προσγειωθούν σ' αυτόν αεροσκάφη, όπως αυτά που εκτελούν
τώρα τα δρομολόγια. Ο διάδρομος
αυτός ήταν έτοιμος εδώ και 8 μήνες
καθυστέρησαν όμως τα εγκαίνια
γιατί δεν είχε εγκριθεί ακόμη η
πίστωση 1,5 εκ. δρχ. για την αποζημίωση του ιδιοκτήτη του οικήματος που ήταν στο τέλος του διαδρόμου κι έπρεπε να κατεδαφιστεί
για να προσγειώνεται το αεροπλάνο.
Να σημειώσουμε ότι μετά τα
γνωστά προβλήματα της καθυστερήσεως του έργου και των καταγγελιών για παραλήψεις και οικονομικές κακοδιαχειρίσεις ύψους 213 εκ.
δρχ., που εκκρεμεί στη δικαιοσύνη,
ακόμη και η εγκαινίαση του μισού
διαδρόμου είναι κάτι θετικό κι αναμένουμε σύντομα ν' αρχίσουν εργασίες για να τελειώσουν και τα υπόλοιπα 780 μέτρα ώστε στο διάδρομο των 1500 μ. να μπορούν να
προσγειωθούν μεγάλα αεροσκάφη.
Να σημειώσουμε επίσης ότι το
έργο αυτό, όνειρο ζωής των Κυθηρίων έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμο
μια κι άλλα νησιά που ξεκίνησαν
μετά από μας έχουν προχωρήσει
πιο γρήγορα. Οι συμπατριώτες μας
ήταν πρωτοπόροι και χωρίς τη

βοήθεια του κράτους είχαν ξεκινήσει πριν 20 χρόνια το έργο αυτό
ελπίζοντας να το δουν κάποτε ολοκληρωμένο.
Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκε αρκετός αριθμός συμπατριωτών (γύρω στους 800), κι από
πλευράς αρχών ήταν, ο μητροπολίτης κ.κ. Ιάκωβος που τέλεσε τον
Αγιασμό και οι Σ. Ράλλης, υφυπουργός Μεταφορών, Γρηγ. Κασιμάτης Γεν. Γραμματέας του ίδιου
υπουργείου,
Γ'εώργ.
Κασιμάτης
Νομ. Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Ε. Κοντομάρης, Νομάρχης
Πειραιά, Αλ. ΑκριΒάκης, πρόεδρος
της Ολύμπιακής Αεροπορίας, Ρήγος διευθυντής της Ολυμπιακής Αε-

Το γεφύρι του Ποταμού
Νέα παρέμβαση προς το Νομάρχη Πειραιά κ. Ευτ. Κοντομάρη άσκησε η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών για το θεμα του γεφυριού
στον Ποταμό. Η Εταιρία από τις
αρχές του 1987 είχε επισημάνει το
πρόβλημα, ενώ τον Οκτώβριο του
ίδιου έτους είχε επαναθέσει το θέμα
αυτό στη Νομαρχία.
Γεγονός το οποίο επισημαίνεται
είναι ότι το Γεφύρι αυτό κινδυνεύει
άμεσα μια και διέρχονται πάνω απ'
αυτό μεγάλα οχήματα εφ' όσον αποτελεί το μόνο μέσο σύνδεσης με
το λιμάνι της Αγ. ΓΙελαγίας. Το
γεφύρι, που είναι μαζί μ' αυτά του
Καψαλιού και των Μυρτιδίων κα-·
θώς και το γνωστότερο του Κατουνιού έργα μοναδικής τέχνης, είχε
κατασκευασθεί επί Αγγλοκρατίας
κι από τότε δεν έχει συντηρηθεί
όπως έπρεπε.
Οι κίνδυνοι το καλοκαίρι είναι
μεγάλοι, όπως επισημαίνεται και
στο έγγραφο της Ε.Κ.Μ. στο Νομάρχη στο οποίο επισυνάπτεται και
μελέτη του Πολεοδόμου Μηχανικού κ. Περδικάρη, εφ' όσον αυξάνεται η κίνηση πάνω απ' αυτό. Το
• Αρχισε τακτικά δρομολόγια
καθημερινά το φέρρυ-μπώουτ
«Αγ. Λαυρέντιος» που συνδέει
τα Κύθηρα με τη Νεάπολη.

κόστος σύμφωνα πάντα με το ίδιο
έγγραφο, δεν είναι μεγάλο για να
αποκατασταθεί το γεφύρι ώστε να

ροπλοΐας και ο διοικητής της 6ης
ΜΟΜΑ κ. Βούρος.
Κατά τις ομιλίες ανεφέρθη από
τον κ. Γρηγ. Κασιμάτη ότι θα τακτοποιηθεί και το θέμα της αποζημιώσεως των ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα χρησιμοποιήθηκαν για το αεροδρόμιο, αλλά για
τη δουλειά αυτή χρειάζεται χρόνος.
Μετά τα εγκαίνια εδόθη γεύμα
στο κέντρο του Γ. Καλλίγερου.
Πριν τα εγκαίνια οι επίσημοι είχαν
μεταβεί στο ιερό προσκύνημα του
Οσίου Θεοδώρου.

• Στις 6 Μαΐου έγινε στο Ληντς
της Αγγλίας διεθνές συνέδριο
με θέμα «Ποίηση και φιλοσοφία
στον αρχαίο κόσμο». Παραυρέθηκαν 12 επιστήμονες απ' όλο
τον κόσμο και μοναδικός έλληνας εκπρόσωπος ήταν ο συμπατριώτης μας ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Θεσ/νίκης κ. Ν. Πετρόχειλος.
• Πρόβλημα ψωμιού αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα του νησιού. Μετά το κλείσιμο του φούρνου της
Χώρας, οι προμήθειες γίνονται
από τους φούρνους Αειβαδίου,
Καρθουνάδας και Ποταμού, που
αντιμετωπίζουν αυξημένη ζήτηση
με αποτέλεσμα να εξαντλείται
γρήγορα το ψωμί

Η Ένωση
Επτανήσου

124 χρόνια
Στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα
Κύθηρα έγινε και φέτος ο εορτασμός για την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα.
Στον Πειραιά ο εορτασμός περιελάμβανε γιορτή στο Ναό Παναγίας
Μυρτιδιώτισσας Ν. Φαλήρου, που
έγινε στις 22 Μαΐου και χοροστάτησε ο μητροπολίτης κ.κ. Ιάκωβος.
Συγχρόνως με πρωτοβουλία της
Κυθηραϊκής Αδελφότητας Πειραιά έγινε μνημόσυνο των Κυθηρίων ευεργετών. Το ίδιο βράδυ, το
Μουσικοχορευτικό της Αδελφότητας, μετείχε σε εκδήλωση στο
Βεάκειο όπου χόρεψε Κυθηραϊκούς
χορούς.
Στην Αθήνα, έγινε ανάλογη εκδήλωση
στο
κινηματοθέατρο
«ΠΑΛΛΑΣ» στις 23 Μαΐου και
συμμετείχε το χορευτικό τμήμα των
νέων του Κυθηραϊκού Συνδέσμου
Αθηνών.
Στα Κύθηρα ο εορτασμός έγινε
όπως κάθε χρόνο με την καθιερωμένη δοξολογία στον καθεδρικό
ναό του Εσταυρωμένου, αλλά η
προσέλευση του κόσμου ήταν μικρή.

Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
Έγινε από 10-17 Μαΐου η έκθεση Γλυπτικής και Ζωγραφικής του
Κώστα Χρυσοστομίδη στο Πνευματικό Κέντρο Κυθηρίων. Ο ζωγράφος-γλύπτης είναι αδελφός της κ.
Κρίθαρη, συζύγου του Χ. Κρίθαρη,
προέδρου της «Πορτοκαλ ιάς».
Στην έκθεσή του παρουσιάζει 21
γλυπτά και 21 πίνακες ζωγραφικής.
Χρησιμοποιεί και για τα δύο είδη έκφρασης ευτελή υλικά. Στη
ζωγραφική κραγιόνια και μαρκαδόρους, φτιάχνοντας μ' αυτά φιγούρες με θέματα πότε από τη μυθολογία, πότε από τη λογοτεχνία
και πότε από το θέατρο.
Στη γλυπτική χρησιμοποιεί ως
πρώτη ύλη κυρίως πηρούνια και
κουτάλια και καταφέρνει να δώσει
σ' αυτό το κοινό και άχαρο υλικό
κίνηση και σχήμα. Καταλήγει σε
μια σουρρεαλιστική αλλά ελκυστική παρουσίαση, πράγμα που δείχνει ότι δεν του λείπει το ταλέντο.

Χωρίς «αδελφότητα»;

μην κινδυνευει να γκρεμιστεί και
να χαθεί άλλο ένα μνημείο του νησιού μας.
• Ντοκυμανταίρ του Υπουργείου Γεωργίας για τη Μελισσοτροφία στα Κύθηρα γυρίστηκε το
Μάϊο με επιμέλεια Δημ. Αντωνιάδου.
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Ραγδαίες εξελίξεις σηματοδοτούν
πλέον νέα πορεία στην Κυθηραϊκή
Αδελφότητα
Πειραιώς-Αθηνών.
Στις 27 Μαίου συζητήθηκε στο
Πρωτοδικείο αίτηση τριών συμβούλων (Α. Σούγιαννης, Π. Μουλάς, Τ. Παρασκευά) για μη τήρηση
διατάξεων του καταστατικού, ενώ
στις 5 Ιουνίου συνεκλήθη τελικά η
απολογιστική Γεν. Συνέλευση, η οποία είχε καθυστερήσει να συγκληθεί. Κατ' αυτήν, μετά την ανταλλαγή απόψεων κυρίως επί διαδικαστικών θεμάτων, ο πρόεδρος της αδελφότητος κ. Τ. Κουκούλης και 4
σύμβουλοι (Ευάγγ. Μανωλέσσος,
Ευάγγ. Καβιέρης, Κ· Μεγαλοκονόμος και Τ. Μπουλούμπαση), συνεπικουρούμενοι από ένα αριθμό 40 περίπου μελών απεχώρησαν της συνελεύσεως. Οι υπόλοιποι γύρω στρυς
70, περέμειναν και συζητείται
πλέον σύγκληση έκτακτης γεν. συνελεύσεως βάσει του καταστατικού

για την προκήρυξη αρχαιρεσιών.
Η εφημερίδα μας παρακολουθεί
από κοντά τις εξελίξεις στην Αδελφότητα και θα ενημερώνει συνεχώς
γι' αυτές, πιστεύει όμως, ότι για
την εξομάλυνση της καταστάσεως,
που από καιρό έχει δημιουργήσει
δυσάρεστη ατμόσφαιρα, η μόνη
πατριωτική και δημοκρατική λύση
είναι η άμεση προκήρυξη εκλογών.

• Νέος γιατρός στ' Αντικύθηρα τοποθετήθηκε ο κ. Σταμάτης Αγιάς.
• Νέος διοικητής στο Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων ανέλαβε
ο κ. Νικ. Κοιλιάκος, ο οποίοζ
από τις πρώτες μέρες απέσπασε την εκτίμηση πολλών συμπατριωτών για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων του.
• Στις 14 Μαΐου στο Ευγενίδιο
Ίδρυμα, ο συμπατριώτης μοζ
αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου κ. Μαν. Κθ·
λοκαιρινός εκήρυξε την έναρξΐ
των εργασιών του 1ου συμποσίου της Φυσικής Ιατρικής και
Αποκαταστάσεως με θέμα «ΆΡ'
θρωση του γόνατος».
• Δύο από τις πρόγραμμα 11 '
σμένες αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων πραγματοποιήθηκαν τ°
Μάϊο, δίνοντας αρκετή κινηθώ
στα μαγαζιά του νησιού. Τ°ν
Ιούνιο αναμένονται τέσσερις
κόμη προσεγγίσεις.
• Νέο κατάστημα - καφετέρ' 0 ·
άνοιξε τον Απρίλιο στην Καρ*
βουνάδα, ο δραστήριος νέος ε '
πιχειρηματίας από το Λειβάδ'
Αντ. Π. Τζάννες. Με τη σοβΟ'
ρότητα που τον διακρίνει είν°'
βέβαιο ότι και στη νέα
δραστηριότητα
θα
επιτύχω
κάτι που του ευχόμεθα κο'
μεις.
• Συνεστήθη τελικά η Ομάδο
Αντικυθηρίων Κυριών της Ενώσεως
Αντικυθηρίων.
ΜέχΡ1
στιγμής έχουν εγγραφεί ο' αυτήν 55 γυναίκες κι έχουν γί^ε1
διάφορες εκδηλώσεις ενώ πρ°'
γραμματίζονται και άλλες. Το^
συντονισμό έχει αναλάβει ε '
πταμελής επιτροπή με πρό ε '
δρο, γραμματέα και ταμία.
• Διεθνές Συμπόσιο Ιστορία
έγινε από το Κέντρο Μελετώ^
Ιονίου από 21-24/5/88 στΠν
Κέρκυρα. Συμμετείχαν ο κ. >'
Λεοντσίνης με θέμα «Γ\ώοΰ°
και Βρεττανική πολιτική» και 1
κυρία Αθ. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη με θέμα «Πέτρος
λας-Αρμένης:
Ελευθεροτυπί 0
και γλώσσα». Στην τιμητική επιτροπή του Συμποσίου που είΧε
το θέμα «Το Ιόνιο Κράτοί
1815-1864» συμμετείχε ο καθΠ'
γητής και π ρ ό ε δ ρ ο ς της Δ·£
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κασιμάτης.
• Συνέδριο
ομοιοπαθητικά
Ιατρικής που έγινε με τη β ο ϊ
θεια του Επαρχείου, π ρ ά γ μ α ^ '
ποιήθηκε κατά τις 11 12 και W
Μαΐου στα Κύθηρα. Έγιναν
μινάρια ομοιοπαθητικής και
τείχαν σ' αυτό 35 άτομα.
• Μεγάλη επιτυχία σημείωσε 11
εκδρομή του Κυθηραϊκού Συν'
δέσμου στη Β. Ελλάδα.
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ΑΛΕΞ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΟ

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Ι Η Β Β Η

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 4913364 - 4130239

(αυτοκίνητα, οικοσκευές)

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
(εισαγωγές, εξαγωγές)

I. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2,1ος όροφος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18535
ΤΗΑ. 4124096, 4119750, 4614939
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